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Benvida a esta 

memoria 

 

 
 

No ano 2008, un grupo de Concellos acompañados doutras entidades locais de carácter 

social, ambiental e económico, constituímos a Asociación de Desenvolvemento Rural 

“Mariñas-Betanzos”, co obxectivo e coa finalidade de ser o núcleo de integración e 

representación dos diferentes axentes interesados en promover o desenvolvemento 

rural, no noso ámbito de actuación. 

Ademais desde o ano 2013 somos a entidade impulsora e de xestión da Reserva de 

Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”, recoñecida mundialmente pola 

UNESCO. 

Durante estes anos foron acontecendo cambios no territorio e na sociedade, así como 

novas demandas, que temos ido acompañando e impulsando.  

Se queres participar activamente, asóciate! 

 

Reunión Asemblea Xeral. Xuño 2020 (Bergondo) 
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A Reserva de Biosfera 

“Mariñas Coruñesas e 

Terras do Mandeo” 
 

Esta Memoria pretende reflectir o traballo levado a cabo durante o ano 2020, 

destacando a xestión da Medida LEADER, e a posta en marcha de novos proxectos clave 

para a xeración de emprego e a creación de novos servizos á poboación. 

Na convocatoria Leader (2019-2020) téñense concedido máis de 26 axudas a proxectos, 

comprometendo 398.780,00 euros, así como na convocatoria Leader (2020-2021) se 

concederon 26 proxectos por un importe de 397.505,71 euros, tramitados en 

colaboración coa Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER), da Consellería 

do Medio Rural. 

O estado de alarma establecido polo Covid-19 implicou que diferentes sectores, 

empresas e entidades tivesen que adaptar as súas actividades a esa situación. A nosa 

entidade, tamén se viu obrigada a reestruturar as súas actividades, nos diferentes eidos 

que abarca para dar resposta ás novas necesidades do territorio, a través da posta en 

marcha de novas iniciativas. 

Este ano 2020 ten servido para fortalecer e impulsar as iniciativas encamiñadas á 

mellora ambiental do territorio, como é o proxecto LIFE FLUVIAL para a mellora da 

xestión dos corredores fluviais en Rede Natura 2000, e o proxecto LIFE WATER WAY, 

para a mellora do abastecemento de auga potable no Camiño Inglés a Santiago, 

destacando o traballo coordinado con outras entidades, como a Xunta de Galicia, a 

Deputación da Coruña, EMALCSA, Augas de Galicia, o Instituto Tecnolóxico de Galicia e 

IBADER, entre outras.   

Por outra banda, temos avanzado na consolidación da Marca da Reserva de Biosfera, 

como parte fundamental da estratexia alimentaria, e este esforzo tamén foi recoñecido 

polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e a UNESCO. Destacar tamén o avance do  

Programa Eco-Comedores, que está en fase de consolidación.  A Fundación Carasso 

elixiu o proxecto “Eco-Comedores da Biosfera” para axudarnos a fortalecer e ampliar 

este proxecto nos vindeiros dous anos. 

Estas accións a desenvolver durante os próximos dous anos abranguerán traballos a 

nivel do sector produtor ecolóxico do territorio e dos centros educativos con cociña 
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propia, identificando e aplicando liñas de mellora e ampliando a colaboración cos 

colexios da Cidade da Coruña. 

No ámbito do turismo, temos traballado na certificación de 7 novos “Restaurantes da 

Biosfera” e 9 Aloxamentos, coñecedores do destino turístico e que promoven o 

consumo de produto local de tempada. Así mesmo, temos identificado liñas de 

colaboración co Concello de A Coruña, asinando un Acordo de Colaboración e iniciando 

proxectos en común e que permitirán reforzar o atractivo, e complementarnos e 

integrarnos como destino turístico.  

Rematamos o proxecto de Grupo Operativo Porcino con case 100 mostras analizadas 

obtendo como resultado que cun correcto manexo é posible reducir os antibióticos nas 

racións dos animais.  

Iniciamos tamén un proxecto de apoio á xestión dos Montes Veciñais en Man Común, 

pezas claves para a conservación da biodiversidade e a prestación de servizos 

ecosistémicos. 

Quedan por diante moitos retos, e vai ser clave consolidar as liñas de traballo iniciadas, 

como na Estratexia de Ecoturismo no territorio, en colaboración coa Consellería de 

Cultura e Turismo e coa Deputación da Coruña, constituíndo unha verdadeira 

oportunidade para a consolidación deste proxecto común. 

Sinalar o elevado compromiso do noso Comité Científico, formado por persoas de 

recoñecido prestixio científico e académico, e que están sempre dispostos a botar unha 

man cando os necesitamos.  

Finalmente, quixera animar a todas as persoas e entidades que estades a traballar 

neste e por este territorio, a que participedes e colaboredes coas vosas achegas neste 

proxecto común que é a Reserva de Biosfera, ademais de agradecer o esforzo de 

quenes xa o estades a facer.  

Recoñecer tamén a implicación de todos dos concellos que están axudando a facer 

posible co seu cofinanciamento moitos dos proxectos, así como a moitas entidades que 

están a sumar. E como non, gracias a esta Xunta Directiva pola súa adicación e 

compromiso co territorio. 

Seguimos avanzando coa vosa axuda. 

Moitas grazas. 

 

José A. Santiso Miramontes 

Presidente Asociación Mariñas-Betanzos  

Reserva Biosfera “ Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo” 
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A Asociación nunha 

ollada no ano 2020 
 

 

110 entidades asociadas 

17 concellos participantes na Asociación 

116.724 ha onde promovemos un desenvolvemento sustentable 

+190.700 persoas habitan no noso ámbito de actuación 

+ 2.278 alumnas e alumnos nas actividades formativas  

+ 195 persoas asistiron ás xornadas técnicas que organizamos 

+ 2.600 alumnas e alumnos no Programa Eco-Comedores 

alimentándose en ecolóxico con produto local e tempada 

+ 8.844 persoas forman parte da nosa comunidade virtual 

7 persoas traballando na asociación 

Un equipo excepcional de entidades colaboradoras 
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Así somos, coñécenos 
 

 

 

A Asociación de Desenvolvemento Rural “Mariñas-Betanzos” constitúese en xullo do 

ano 2008 como Grupo de Desenvolvemento Rural. A asociación ten como ámbito de 

actuación preferente o dos concellos de Abegondo, Aranga, Arteixo, Bergondo, 

Betanzos, Cambre, Carral, Coirós, Curtis, Culleredo, Miño, Irixoa, Oleiros, Oza-Cesuras, 

Paderne, Sada e Sobrado. 

A NOSA VISIÓN 

A valorización do territorio, incidindo na mellora da calidade de vida da poboación local 

a partires do noso patrimonio natural, cultural e do fomento da cohesión social 
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A NOSA MISIÓN 

Converternos no núcleo de integración e representación dos diferentes axentes 

territoriais, institucionais, sociais e económicos, tanto públicos como privados, 

interesados en promover o desenvolvemento integral do noso territorio de actuación. 

OS NOSOS PRINCIPIOS 

Como entidade integrante da economía social, rexémonos por unha serie de principios 

de actuación: 

Primacía das persoas e do fin social sobre o capital, que se concreta nunha xestión 
autónoma e transparente, democrática e participativa. 
 
Aplicación dos resultados obtidos da actividade económica. 
 
Promoción da solidariedade interna e coa sociedade que favoreza o compromiso co 
desenvolvemento local, a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, a 
cohesión social, a inserción de persoas en risco de exclusión social, a xeración de 
emprego estable e de calidade, a conciliación da vida persoal, familiar e laboral e a 
sustentabilidade. 
 
Independencia respecto dos poderes públicos 
 
O compromiso co territorio, fronte ao despoboamento e ao envellecemento no medio 
rural galego, inxectando estabilidade e traballando a medio e longo prazo.  
 
O fortalecemento da democracia institucional e económica 
 



Descobre a nosa historia 
 

 

2008 

Constitución da asociación e inicio da xestión do programa LEADER 2007-2013 

Coordinación proxecto cooperación “Rede de Espazos Ambientalmente Competitivos” 

2010 

Proxecto “Novos Horizontes” para a recuperación de variedades hortícolas locais 

2013 

Declaración como “Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo” 

2014 

Deseño do Plan Alimentario da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e lanzamento 

Proxecto Eco-Comedores Ecolóxicos 

2015 

Premio Camiño de Santiago (Xunta de Galicia) 

2016 

Posta en marcha de dous viveiros para o emprendemento agroalimentario 

Candidatura ao Programa LEADER 2014-2020 

Adhesión á Unión Internacional para a Conservación da Natureza (UICN)-España 

Participación no Congreso Mundial da Rede de Reservas de Biosfera 

2017 

Declaración de Utilidade Pública da Asociación Mariñas-Betanzos 

Incorporación ao Club de Produto Turístico Reservas de Biosfera Españolas 

2018 

Adhesión de 3 empresas á Marca da Rede Española de RBs e 25 á Marca Mariñas Coruñesas 

Constitución da Rede Galega de Reservas de Biosfera 

Inscrición no Rexistro Entidades Ambientais de Galicia 

Irmanamento coa Reserva de Biosfera Illa do Principe 

2019 

Premio Michel Batisse da UNESCO 

Entidade xestora do Xeodestino turístico “ A Coruña e as Mariñas” e destino SICTED 

Acordo de colaboración coa Reserva Biosfera Illa da Palma 

Primeiro destino Ecoturismo de Galicia e acreditacións “Restaurantes da Biosfera” 

Celebración I Foro Xóvenes de Reservas de Biosfera de España 

Alta como Entidade de Cooperación para o Desenvolvemento 

Alta como Entidade de Custodia do Territorio 

2020 

Inclusión Ruta do Impresionismo como Itinerario Cultural Europeo (Ruta Lloréns) 

Actuacións de mellora en espazos Rede Natura (LIFE FLUVIAL) 

Plan formación  COVID-19 para a Restauración 

Convenio co Concello da Coruña para accións conxuntas en Turismo 

Creación “Centro recepción visitantes da Reserva de Biosfera 
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O noso modelo 

organizativo 
 

 

A Asemblea Xeral é o máximo órgano de decisión da Asociación, integrada por todas as 

entidades que forman parte dela. Estas entidades están organizadas en 10 mesas sectoriais, 

onde se pon en común a problemática do sector que representan, coa finalidade de 

establecer posibles actuacións de mellora e canalizando á Xunta Directiva aquelas 

suxestións, demandas, proxectos e iniciativas que o sector considere. 

MESAS SECTORIAIS 

Mesa das administracións públicas e sector público. 

Mesa do sector institucional 

Mesa do sector agrario, gandeiro, forestal e da madeira. 

Mesa de asociacións de mulleres. 

Mesa de asociacións culturais, deportivas, recreativas, de veciños e ANPAS. 

Mesa de asociacións e colectivos medioambientais e mozos. 

Mesa do sector de turismo e hostalería. 

Mesa de asociacións de empresariado multisectorial, asociacións profesionais e artesanía. 

Mesa da pesca, marisqueo, acuicultura e desenvolvemento do litoral. 

Mesa de colectivos de acción social, discapacidade e ONGD. 
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A Xunta Directiva da Asociación está formada polos representantes das entidades asociadas, 

organizadas segundo as Mesas Sectoriais. 

En 23 de xuño de 2020 resultou elixida por 4 anos a seguinte Directiva: 

 

José A. Santiso Miramontes (Presidente/a.  Mesa administracións públicas). Concello de Abegondo  

Cesar Longo Queijo (Vicepresidente. Mesa administracións públicas). Concello de Paderne 

Catalina Rodríguez Rodríguez (Secretaria. Mesa asociacións de mulleres). AMFAR Cambre 

Aida Pérez Barredo (Tesoureira. Mesa asoc. empresariado multisectorial, asoc. profesionais e 

artesanía). Federación de Asociaciones Empresariales de As Mariñas.  

Carlos Vales Vázquez (Vogal. Mesa sector institucional). CEIDA 

Patricia Amado Varela (Vogal. Mesa administracións públicas). Concello de Arteixo 

Alejandra Pérez Máquez (Vogal. Mesa administracións públicas). Concello de Bergondo 

Francisco Quintela Requeijo (Vogal. Mesa administracións públicas). Concello de Coirós 

Javier Francisco Caínzos Vázquez (Vogal. Mesa administracións públicas). Concello de Curtis 

Jéssica Méndez Santos (Vogal. Mesa administracións públicas). Concello de Culleredo 

José Domiro Garrote Martín (Vogal. Mesa pesca, marisqueo, acuicultura e desenvolvemento do 

litoral). GALP Golfo Ártabro Sur 

Juan Castro Ínsua (Vogal. Mesa sector agrario, gandeiro, forestal e madeira). CMVMC  Xalo 

José Ángel Roca Díaz (Vogal. Mesa sector agrario, gandeiro, forestal e madeira). CMVMC O Raño 

Lucas Quintas Gómez (Vogal. Mesa asoc. culturais, deportivas, recreativas,  veciños e ANPAS). 

Asociación  Camiño dos Bouzos 

José Francisco Castro Vilariño (Vogal. Mesa de asoc. culturais, deportivas, recreativas, veciños e 

ANPAS). Asociación Vedoeira. 

Andrés Rodríguez Pereira (Vogal. Mesa de asociacións e colectivos medioambientais e mozos). 

Grupo Naturalista Hábitat 

Carlos Rodríguez Silvar (Vogal. Mesa de asociacións e colectivos medioambientais e mozos). 

Sociedade Galega de Historia Natural 

José Soto Martínez (Vogal. Mesa sector turismo e hostalería). Asociación Turismo Sostible A 

Coruña. 

Sonia Ruiz Vargas (Vogal. Mesa de colectivos de acción social, discapacidade e ONGD). ASPACE 

José Alén álvarez (Vogal. Mesa de colectivos de acción social, discapacidade e ONGD). ASPANAES 

 

Un 33% das persoas da Xunta Directiva son mulleres, fronte ao 67% de homes. 

Un 38% das persoas son representantes das Administracións Públicas, un 47% 

representantes de todo tipo de asociacións (sectoriais, culturais, de veciños, de mulleres…), 

un 10% representantes de colectivos de persoas con discapacidade e un 5% de 

representantes de organismos institucionais, non administracións. 
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A Asociación creou unha estrutura de goberno para a formulación, desenvolvemento e 

avaliación da estratexia, liñas de acción e programas da Reserva de Biosfera, e así garantir o 

cumprimento dos obxectivos do Programa MaB da UNESCO. 

A ESTRUTURA DE GOBERNO DA RESERVA DE BIOSFERA 

 

 

CONSELLO DE 
DIRECCIÓN

52 membros

Mulleres 11%

Homes 89 %

Entidades públicas 61%

Entidades privadas 39%

COMITÉ DE 
PARTICIPACIÓN

8 entidades

-GADISA

-FUNDACIÓN -
SANTIAGO REY

-FUNDACIÓN JUANA 
DE VEGA

-GRUPO PROINSA

-EDAR BENS

-PANADERIA DA 
CUNHA

-ASOCIACIÓN 
VEDOREIRA

-EMALCSA

-AUTORIDAD 
PORTUARIA

COMITÉ 
CIENTÍFICO

18 membros

Mulleres 33%

Homes 61%

COMISIÓNS 
TÉCNICAS DE 

APOIO Á XESTIÓN

Comisión de 
Turismo

Comisión Plan 
Alimentario / e 

Marca R.B.

Comisión 
Desenvolvemento 

Local, Medioambiente 
e Emprego

COMITÉ 
EXECUTIVO

13 membros

Mulleres 12%

Homes 88%

Entidades 
Públicas 54%

Entidades 
Privadas 46%

EQUIPO TÉCNICO
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Membros do Comité Científico da Reserva de Biosfera: 

 

Jerónimo Puertas Agudo. Docente e Investigador UDC. Área Hidráulica de Canais e Ríos. 

Juan Castro Ínsua. Centro Investigacións Agrarias de Mabegondo. Xunta de Galicia. 

Carlos Vales Vázquez. Centro Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. 

Pablo Ramil Rego, Profesor da Área de Botánica da Universidade de Santiago de Compostela. 

Venancio Salcines Cristal. Presidente da Escola de Finanzas de A Coruña. 

Enrique Sáez Ponte. Presidente da Fundación Juana de Vega.  

Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Catedrático Edafoloxía USC. 

Andrés Precedo Ledo. Catedrático Xeografía Humana, USC.  

Francisco Javier Sanz Larruga. Catedrático Dereito Ambiental, UDC. 

Antía Pérez Caramés. Doctora. Facultade de Socioloxía.  

Ángeles Romero Rodríguez. Catedrática Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía (USC). 

Darío Prada Rodríguez. Catedrático Emérito Química Analítica UDC.  

Alfredo Erias Martínez. Director Museo das Mariñas e Anuario Brigantino. Concello Betanzos.  

Isabel Aguirre de Urcola. Arquitecta paisaxista.  

Pedro Calaza Martínez. Director da Escola Galega da Paisaxe. Fundación Juana de Vega. 
Decano do Colexio de Agrónomos da Coruña. 

Elvira Sahuquillo Balbuena. Profesora Titular Departamento Bioloxía Animal, Bioloxía Vexetal 
e Ecoloxía da UDC. 

Marta Rey García. Profesora Facultade Economía e Empresa da Universidade de A Coruña 

Adina Dumitru. Directora do Campus de Especialización na Sustentabilidade UDC. 

Xosé Antón Fraga Vázquez. Director do Instituto José Cornide de Estudos Coruñeses 
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A NOSA ESTRUTURA DE PERSOAL 

A nosa estrutura de traballo basease nun modelo participativo onde se traballa por 

proxectos, distribuíndo as tarefas en torno a distintas áreas que abarcan a toda a asociación, 

cunha xerencia e un equipo técnico, que da contas á Xunta Directiva e ao seu Presidente. 

 

Jorge M. Blanco Ballón. Xerencia  e Xestor da Reserva de Biosfera     

Concepción Bonome González. Técnico Proxectos e xestión económico-financieira 

Miguel Fernández Pardo. Técnico LIFE FLUVIAL 

Ignacio García Presedo. Técnico Proxectos innovación e educación ambiental 

Diego López Pedreira. Técnico Turismo do Xeodestino “As Mariñas Coruñesas” 

Diego Miranda Barrós. Técnico Emprendemento e Formación 

Mónica Rodríguez Pérez. Administración 
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O NOSO TRABALLO 

O noso traballo basease na metodoloxía LEADER centrada en tres pilares básicos: o 

Territorio e os seus recursos, a Estratexia local e a Participación da poboación, tendo oito 

principios básicos: 

1. Enfoque ascendente. 

2. Estratexia territorial de desenvolvemento adaptada á realidade local. 

3. Principio de colaboración público-privada. 

4. Actuacións integradas e multisectoriais. 

5. Animación e impulso aos procesos de innovación. 

6. Cooperación dentro do territorio e con outros territorios. 

7. Conectar o territorio con distintas redes temáticas. 

8. Equipo técnico a disposición do proceso de desenvolvemento. 
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Así traballamos 
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A Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo” (MCeTM) céntrase en 

fomentar o aproveitamento sostible dos recursos endóxenos, así como a conservación do 

patrimonio natural e cultural que identifica a este territorio, permitindo a mellora da calidade 

de vida da poboación local. 

Para conseguilo, desde a Asociación impulsamos a definición do Plan de Xestión da Reserva 

de Biosfera MCeTM (2013-2022) que é a folla de ruta do noso modelo de actuación. Ten tres 

ámbitos fundamentais: Conservación, Desenvolvemento Sostible e Apoio Loxístico. 

O Plan de Xestión estrutúrase en 9 Liñas de Acción: 

A. Plan de choque e xestión adaptativa 

B. Cumprimento das funcións de conservación. 

C. Comunicación. 

D. Sostibilidade do medio rural coa biodiversidade. 

E. Sostibilidade da pesca e marisqueo coa biodiversidade. 

F. Producións e turismo de calidade. 

G. Ciencia e desenvolvemento de capacidades. 

H. Cooperación e asociacións. 

I. Promoción dos recursos etnográficos e patrimoniais. 

 

Pode consultarse no seguinte enlace: 

http://www.ibader.gal/download.php?f=MEMORIA-303.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibader.gal/download.php?f=MEMORIA-303.pdf


19 
 

f

ENTIDADES 
ASOCIADAS

Públicas e privadas

17 Concellos

110 Entidades COLECTIVOS BENEFICIARIOS

Xóvenes. 

Sector agrario e forestal.

Turismo. 

Mar.

Cultural.

Social.

Persoas emprendedoras. 
Empresas.

Persoas desempregadas.

COMUNIDADE 
EDUCATIVA

Centros docentes do 
territorio. 

ANPAS.

Universidade de A 
Coruña.

Universidade Santiago de 
Compostela. Universidade 

de Vigo.

COMUNIDADE RdB

MAPAMA*.

Rede Galega RdB e Rede Española RdB

Fundación Biodiversidad

Asociación Galega de GDRs

Ministerio de Transición Ecolóxica (OAPN)

Rede RBs Illas e Zonas Costeiras

UICN

Asoc. Ruta Impresionismo

Asociación Ecoturista de España

Ibader

TECIDO 
EMPRESARIAL

Tecido empresarial do 
territorio e 

proximidade

Proveedores

Colaboradores

Administracións 
Públicas

Xunta de Galicia

Deputación Coruña

AGADER

Concello A Coruña

PERSOAL TÉCNICO 
CONTRATADO

7 PERSOAS A TEMPO 
COMPLETO

Para a execución das diferentes accións, temos en conta aos nosos grupos de interese: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación  

 

 

 



20 
 

IMPACTO ECONÓMICO

A nosa entidade conta cuns 
protocolos de actuación en 

materia de compra 
sustentable, 

complementándose a 
valoración en termos de 
tempo, calidade e coste.

IMPACTO AMBIENTAL

A Asociación conta cuns 
principios de actuación 

responsables co  ambiente, 
tratando sempre de 

mellorar o  desempeño.

IMPACTO SOCIAL

A organización ten unha 
inquietude por involucrarse 
e impactar positivamente no 

territorio. 

Ademais apostamos polos 
nosos recursos humanos, 
creando un entorno onde o 
desenvolvemento persoal e 
profesional vaian da man. 

Ademais, a asociación como organización con entidade xurídica propia, conta cuns protocolos de 

actuación para minimizar os nosos impactos ambientais e sociais. 
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2.1. IMPACTO ECONÓMICO: Impulsamos a economía local 

Dende a Asociación impulsamos a contratación de empresas que estean comprometidas co 

territorio. A organización conta cun protocolo de contratación na que sempre, mediante o 

procedemento de negociado, pídense 3 orzamentos. As valoracións fanse en función dos 

criterios de competitividade, en termos de prezo, tempo e calidade. 

A Medida Leader (2014-2020) financiada con fondos Europeos (FEADER) supuxo unha 

inxección de 2.589.548,60 millóns de euros desde o 2014 ata 2020. 

2.2. IMPACTO AMBIENTAL: Coidamos a contorna 

A Asociación conta cun local cedido polo Concello de Abegondo, onde desenvolvemos as 

nosas actividades. Esta é unha localización provisional pendente de traslado a un novo 

local onde as instalacións estean adaptadas á minimizar a nosa pegada de Carbono  

(iluminación de baixo consumo, sistemas de calefacción eficiente..etc.). Aínda así, sempre 

tratando de mellorar o noso desempeño, desenvolvemos as seguintes accións:  

 Campañas de sensibilización sobre o consumo de auga a través de mensaxes a favor 

do aforro en todos os puntos de toma de auga das nosas instalacións. 

 Aforro de enerxía calorífica con radiadores de baixo consumo. 

 Uso de papel reciclado na xestión diaria. 

 Fomento da Administración Electrónica. 

 Calculo e redución da pegada de CO2 nas nosas actividades. 

 Apoio a Concellos na implantación dos PACES. 

2.3. IMPACTO SOCIAL: Contribuímos a un mundo mellor 

Emprego Xuvenil. A nosa aposta polo fomento do emprego xuvenil materialízase a través da 

sinatura de convenios de cooperación con entidades educativas para que xente nova poida 

facer prácticas na nosa entidade. Temos asinado convenios coa  Universidade de A Coruña 

ou a Universidade de Santiago de Compostela. Neste ano 2020 teñen feito practicas con nos 

dous alumnos. 

Loxística solidaria. Somos colaboradores da Fundación SEUR a través dos seus programas 

de loxística solidaria. Para elo recollemos os tapóns de plástico para os seus programas de 

axuda á infancia.  

Voluntariado ambiental. Promovemos o voluntariado ambiental e o compromiso da 

xuventude coa mellora do entorno. 

Mellora da Saúde. Promovemos a mellora da alimentación saudable nas escolas. 
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Así coidamos e valorizamos o 

noso territorio 
As Reservas de Biosfera (RdB) son territorios preocupados por innovar e amosar que é posible 

compaxinar a conservación ambiental e o desenvolvemento socioeconómico sostible.  

A Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo” abarca un total de 116.724 ha 

(113.969,7 ha terrestres e 2.754,6 ha mariñas), que representa o 14,33% da superficie da provincia de 

A Coruña, repartidas en 17 concellos. Con esta superficie, é a segunda Reserva de Biosfera galega 

por superficie, sendo a primeira da provincia de A Coruña, e a máis poboada de España. 

O noso modelo de traballo baséase no Plan de Xestión 2013-2022, que foi elaborado contando coa 

participación dos principais axentes do territorio e das entidades que participan na xestión e que 

teñen competencias na Reserva de Biosfera. A Visión deste Plan céntrase en fomentar a 

conservación do patrimonio natural e cultural que identifica ao noso territorio, a través da 

compatibilización dos usos e aproveitamentos sustentables da poboación local, que permita a 

mellora da calidade de vida dun modo sustentable. 

Ademais este Plan de Xestión foi a base para construír o proceso participativo de deseño e 

elaboración da Estratexia Leader 2014-2020 para o territorio Mariñas Betanzos. Neste proceso 

constituímos diferentes mesas sectoriais nas que estarán representadas todas as nosas entidades 

asociadas. Con este enfoque participativo e colaborativo queremos conseguir unha estratexia de 

futuro integradora para o noso territorio. 

Desde o ano 2020 traballamos nun novo Plan de Xestión para afrontar a década 2020-2030 cos 

novos retos identificados nos obxectivos do Desenvolvemento Sostible. 
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3.1. XESTIÓN ADAPTATIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ACCIÓN LOGROS 2020 

 

Funcionamento 

dos órganos de 

xestión 

 Reunión Asemblea 
Xeral 23 de xuño de 
2020. 

 Reunión da Xunta 
Directiva (23 xuño 
2020) 

Participación 

pública  

 Parques Eólicos na 
Reserva de Biosfera.   

Sede Reserva 

de Biosfera 

 Inicio obras Sede 
Reserva de Biosfera 
MCeTM 
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REUNIÓN DA ASEMBLEA XERAL 

En xuño do 2020 celebrouse, no 

edificio sociocultural de A Senra 

(Bergondo), a reunión da Asemblea 

Xeral da Asociación Mariñas-

Betanzos, co obxecto de aprobar os 

os novos membros da Xunta 

Directiva, así como para debater e 

consensuar a proposta de 

actividades para este ano. 

 

 

 

REUNIÓNS DA XUNTA DIRECTIVA 

Ao longo do ano 2020 celebráronse 3 reunións (10 de marzo; 23 de xuño e 24 de setembro)  dos 

membros de Xunta Directiva, co obxecto de debater, formular e aprobar os diferentes proxectos 

postos en marcha. 

Debido á situación sanitaria, a reunión de Xunta Directiva de Setembro celebrouse de modo 

telemático. 

 

Ratificación dos membros da Xunta 

Directiva 

O 23 de xuño do 2020 celebrouse, no edificio 

sociocultural de A Senra (Bergondo), a 

reunión onde se elexiron os membros da 

Xunta Directiva da Asociación Mariñas-

Betanzos para os vindeiros dous ano 
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PARQUES EÓLICOS NA RESERVA DE BIOSFERA 

Con data 11 de novembro de 2020 saíu 

publicado no DOG o proceso de información 

pública do proxecto do parque eólico Felga 

nos concellos de Aranga, Coirós e Oza-

Cesuras (A Coruña).  

Na páxina web da Reserva de Biosfera 

MCeTM creouse un apartado de Información 

Ambiental no que se recollen todos os 

proxectos que estean abertos a información 

pública e que poidan ter repercusión dentro 

do territorio da RB: 

http://marinasbetanzos.gal/es/informacion-

ambiental-2/ 

Tamén se informa aos membros do Comité 

Científico da Reserva de Biosfera de que 

están planificados estes parques, e que ser 

irá informando deles na Web.  

Ata o de agora foron os seguintes, sumando 

un total de 40 aeroxeneradores: Parque 

Eólico Felga; Seselle; Feás; Gato; Penas Boas; Fontella. 

Desde a Oficina Técnica da Reserva de Biosfera presentáronse as alegacións correspondentes aos 

proxectos dos parques eólicos de Felga, Seselle, Fontella e Feás, e tamén se está elaborando a 

alegación ao proxecto do Parque Eólico Monte Gato e Pena Ombra, así como a avaliación previa do 

Parque Eólico Legre. 

Nas devanditas alegacións analízanse as solucións propostas, o alcance e os contidos específicos a 

considerar (ámbito de actuación e consideracións iniciais,  hidroloxía, medio  biótico, fauna, flora, 

Rede Natura 200 – Zonificación da Reserva de Biosfera – Estratexia de Infraestrutura Verde da área 

da Coruña, patrimonio cultural, paisaxe e medio socioeconómico) e expóñense as propostas e 

medidas compensatorias (análise agregada do impacto do total dos parques proxectados, medidas 

sobre a biodiversidade: flora, fauna e especies vulnerables, medidas dirixidas á mellora da 

participación da poboación local, medidas dirixidas á posta en valor do patrimonio natural e 

arqueolóxico, etc.). 

Cabe destacar que, entre as entidades consultadas para a elaboración dos proxectos dos devanditos 

parques eólicos, non se atopa a Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras  do Mandeo.  

Esta demanda xa se presentou con anterioridade á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Vivenda. 

 

 

http://marinasbetanzos.gal/es/informacion-ambiental-2/
http://marinasbetanzos.gal/es/informacion-ambiental-2/
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NOVA SEDE DA RESERVA DE 

BIOSFERA 

O Concello de Abegondo promoveu o proxecto 

de creación do Centro de Recepción de 

Visitantes da Reserva de Biosfera “Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo”, no edificio da 

Antiga Reitoral de San  Tirso (Mabegondo – 

Abegondo). Este edificio tamén será a sede da 

oficina técnica da Reserva de Biosfera. 

Este edificio foi cedido pola Igrexa Católica ao 

Concello de Abegondo, co obxectivo de crear a 

nova oficina técnica da Reserva de Biosfera, 

así como o Centro de Recepción de Visitantes. 

Na pranta baixa crearase unha aula multiusos 

para proxectar vídeos, realizar actividades e 

xuntanzas formativas. 

No espazo exterior ofrecerase información 

sobre a Reserva de Biosfera, nos momentos 

en que estea pechado o centro.   
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3.2. CUMPRIMENTO DAS FUNCIÓNS DE CONSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN LOGROS 2020 

 

Mantemento, 

restauración e 

recuperación 

dos hábitats e 

especies 

 

 

 

 Life Fluvial 

 Life Water Way 

 Materiais 
promocionais 
para os Centros 
de Interpretación 

 Primeiro paso 
subterráneo para 
Lontras en Galicia 

 Estudio Mellora 
do Río Barcés. 
(Cátedra Estrella 
Galicia). 
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LIFE+ FLUVIAL 

Desde a Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas 

séguese traballando na mellora dos corredores fluviais 

situados e Rede Natura 2000, a través do proxecto Life 

Fluvial.   

Este proxecto ten como obxectivo xeral a mellora do 

estado de conservación de corredores fluviais 

atlánticos na Rede Natura 2000. Para este propósito, o 

proxecto desenvolve unha estratexia transnacional 

para a xestión sostible dos seus hábitats en varias 

cuncas fluviais atlánticas de España de Portugal.  

 

Actuacións desenvolvidas na anualidade 2020. 

1. Traballos de restauración de hábitats;  á marxe das actuacións desenvolvidas noutros ámbitos 

xeográficos obxecto do proxecto Life Fluvial, ao longo da anualidade 2020 no territorio da 

Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo leváronse a cabo as seguintes 

actuacións: 

a. Actuacións na ZEC Betanzos-Mandeo. Con este proxecto traballouse na eliminación de 

flora invasora na marxe esquerda da Ría de Betanzos, dentro de terreos do concello de 

Bergondo, coa finalidade da restauración dos hábitats naturais do enclave. Xa se teñen 

executado os traballos de eliminación de especies invasoras, retirada dos restos das 

instalacións deportivas presentes así como a realización de actuacións de correccións 

topográficas do bosque aluvial. 

b. Actuacións na ZEC Encoro de Abegondo-Cecebre. Eliminación de especies exóticas 

invasoras no perímetro do encoró e adecuación dos observatorios de aves de Crendes 

(Abegondo) e Viladesuso (Betanzos). 

 

2. Actividades de comunicación e difusión;  

a. Redacción, deseño, edición e impresión de caderno de campo do 

proxecto. 

b. Inicio dos traballos de grabación do audiovisual do proxecto. 

c. Elaboración, xunto con EMALCSA, do Xogo da Gota versión dixital 

(www.oxogodagota.es) 

 

3. Divulgación e sensibilización 

a. Actividades de divulgación presencial a centros escolares do 

territorio que se achegaron a preto de 1.000 nenas e nenos, con temáticas como o ciclo 

da auga, talleres de debuxo na natureza ou coñece o río Mandeo. 

b. Actividades de divulgación online a centros escolares.  

c. Xornada de voluntariado na ZEC Abegondo-Cecebre. 

d. Seminario técnico sobre recuperación ambiental de humedais; levado a cabo nas 

instalación de EMALCSA. 

e. Celebración do Día da Rede Natura 2000 en colaboración con ASPACE. 

 

http://www.oxogodagota.es/
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4. Xornada de voluntariado na ZEC Encoro Abegondo-Cecebre. 

 

O 29 de febreiro tivo lugar na ZEC 

Encoro de Abegondo-Cecebre unha 

xornada de voluntaridado co 

obxectivo de eliminar formacións de 

especies invasoras herbáceas, como 

Conyza canadensis que provocan 

unha afección negativa sobre o estad 

de conservación dos tipos de 

hábitats naturais e seminaturais. 

Este xornada desenvolveuse en 

colaboración co proxecto LIFE LEWO. 

 

Na primeira das zonas de actuación, 

no concello de Abegondo, 

retiráronse un total de 2m3 de 

material vexetal correspondente a 

Conyza canadensis. 

 

A continuación, a xornada de traballo 

trasladouse ao segundo dos 

emprazamentos previstos, unha área 

tamén circundante á lámina de auga 

do encoro que, nesta ocasión, estaba 

emprazada na parroquia de Bribes 

(concello de Cambre), e na que se 

retiraron 2,5 m3 de Conyza canadensis.  

 

En total foron retirados 4,5 m3 de material vexetal cun 

peso aproximado de 450 kg. Na xornada participaron un 

total de 23 persoas voluntarias.  
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LIFE+ WATER WAY: MELLORANDO O ABASTECEMENTO DE AUGA NO 

CAMIÑO INGLÉS 

A iniciativa, denominada  Life Water Way, conta 

co financiamento da Unión Europea, a 

coordinación do Concello de Abegondo, e a 

participación de Augas de Galicia, a Deputación 

da Coruña e a Reserva de Biosfera Mariñas 

Coruñesas e Terras  do Mandeo. 

Tras un estudo pormenorizado da situación das 

fontes existentes ao longo do Camiño Inglés, o 

proxecto avanza xa coa creación dos novos 

puntos de auga, en total, 28. 

Desa cifra, haberá catro que serán fontes 

naturais, aproveitando mananciais de augas 

subterráneas que se localizaron. Os traballos 

acaban de empezar. Situaranse en Abegondo, 

Carral, Ordes e Mesía. Serán por tanto as catro 

primeiras fontes naturais con auga potable 

coas que conte o Camiño Inglés. 

Todas elas contarán cun innovador sistema de potabilización da 

auga. Realizarán unha potabilización mediante luz  ultravioleta e 

filtración e que se alimenta da propia luz solar. 

 En Abegondo situarase en Cruz de  Beira, Sarandós. En Carral, 

en  As  Travesas. En Ordes, na cabeza de Lobo. E en Mesía, xunto 

ao albergue de Bruma. Neste último xa se está realizando unha 

proba piloto, aínda non aberta ao público, desde xullo, con 

análises semanais que están a mostrar que o sistema funciona. 

En Cruz de  Beira, a fonte contará dunha billa con protector en 

aceiro inoxidable e  pulsador  temporizado. A contorna 

adecuarase para o seu uso por parte de peregrinos e veciños. Ao redor da fonte haberá pavimento  

permeable, asentos individuais e unha pérgola de madeira. Nas restantes 24 incluídas no proxecto, 

a auga procede das redes de abastecemento municipal. 

   

Web: https://lifewaterway.eu/ 

 

 

 

 

http://augasdegalicia.xunta.gal/
http://http/marinasbetanzos.gal/es/
https://lifewaterwayblog.files.wordpress.com/2017/07/logolifewaterway.png
https://www.dicoruna.es/portada/
http://www.sergas.es/Saude-publica?idcatgrupo=11037
http://abegondo.gal/es/inicio/
https://lifewaterway.eu/
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PRIMEIRO PASO SUBTERRÁNEO PARA LONTRAS EN GALICIA 

Este proxecto ten como obxectivo a creación dun paso subterráneo de fauna salvaxe na 

Comunidade Autónoma de Galicia para lontras, e foi formulado no seo da Reserva de Biosfera 

Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, 

contando coa implicación dos diferentes 

axentes locais: cidadanía, entidades 

ambientalistas, Concello de Cambre, 

Comité Científico da Reserva de Biosfera, 

a Empresa Municipal de Aguas de La 

Coruña (EMALCSA), así como a Xunta de 

Galicia. 

O proxecto consistiu no deseño e 

construción dun paso subterráneo de 

fauna, facilitando o seu paso baixo a 

estrada AC-221 de titularidade 

autonómica, moi preto da presa do encoro 

de Abegondo-Cecebre, co obxectivo de 

evitar atropelos, e mellorando a 

mobilidade das lontras por este espazo 

incluído na Rede Natura 2000. 

O paso ten unha anchura de 80 

centímetros e unha altura de medio 

metro. As medidas obrigaron a 

reformular a obra, condicionada polas 

zapatas da presa e as cotas do encoro, 

entre outros moitos factores.  

A actuación tamén contemplou un valado para “dirixir” as lontras desde a lámina de auga do encoro, 

ao igual que no outro lado da estrada. 
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3.3. COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ACCIÓN LOGROS 2020 

 

Estratexia de 

comunicación 

da RdB 

 Potenciación das 
redes sociais  

 Medios comunicación  
 Elaboración de 

material divulgativo da 
Reserva de Biosfera 

 Edición de materiais 
de sensibilización 

 Publicación en 
revistas (UICN, Rede 
Illas e Zonas Costeira, 
Rede Española de 
Reservas de Biosfera) 
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A NOSA COMUNICACIÓN CO ENTORNO 

A principal canle de 

comunicación co entorno é a 

nosa páxina web, que contou 

cunha media de 4.670 visitas 

durante o 2020. Nesta web, 

xunto coas redes sociais, tamén 

nos facemos eco das novidades 

e actividades doutras entidades 

públicas e privadas da Reserva 

de Biosfera. 

www.marinasbetanzos.gal 

 

A nosa comunicación vese reforzada polos nosos 

impactos en medios de comunicación, que 

ascenderon a máis de 60 durante todo o 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinasbetanzos.gal/
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REDES SOCIAIS 

Ademais contamos con presenza en 

diferentes redes sociais porque queremos 

estar atentos ás demandas que xorden na 

nosa contorna, tendo un espazo específico 

para poder falar cos diferentes axentes 

sociais cos que interactuamos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

SENSIBILIZACIÓN E DIVULGACIÓN 

Entre as principais liñas de traballo desenvoltas pola 

Asociación están as dirixidas á sensibilización e 

divulgación sobre aspectos clave da Reserva, abertos a 

toda a cidadanía. Consideramos que esta é unha labor 

primordial, xa que permite dar a coñecer os problemas 

socio-ecolóxicos e promover a 

acción da cidadanía. 

Despregable Reserva de 

Biosfera “Laboratorio de 

desenvolvemento Sostible” 

Realizáronse 6000 despregables, 2000 

en galego, 2000 en castelán e 2000 en 

inglés, onde se recolle a modo de 

presentación, as principais liñas de 

traballo da Reserva de Biosfera, 

servindo de carta de presentación. 

5.080 seguidores 

 

1.519 seguidores 

 

2.209 seguidores 
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EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIAIS PROMOCIONAIS PARA A REDE 

DE CENTROS DE INTERPRETACIÓN  

Co obxectivo de mellorar a información sobre os espazos de 
interese ambiental da Reserva de Biosfera, elaboráronse diferentes 
materiais promocionais destinados á Rede de Centros de 
Interpretación. Elaboráronse os seguintes materiais: 
 
Centro Etnográfico de Teixeiro-Curtis 

 2.000 exemplares en galego, castelán e inglés. 
  
Aula da Natureza Muíño Vello 

 2.000 exemplares en galego, castelán e inglés. 
 
Aula do Mar en Oleiros 

 2.000 exemplares en galego, castelán e inglés. 
 
Aula da Natureza de Crendes 

 2000 exemplares en galego, castelán e inglés. 
 
Brañas de Sada 

 2000 exemplares en galego e castelán 
 
Centro de Interpretación de Chelo-Coirós 

 2000 exemplares en galego e castelán 
 

 
Máis información: Centros de interpretación – Mariñas Coruñesas e Mandeo (marinasbetanzos.gal) 

 

PUBLICACIÓNS EN REVISTAS:  
 

Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN): 
 http://rerb.oapn.es/documentacion-y-difusion/boletines 

 

Unión Internacional para a Conservación da Natureza: 
 https://www.uicn.es/actualidad-ceuicn/boletin/ 

 

Rede de Reservas de Biosfera en Illas e Zonas Costeiras: 
 http://zeroplastic.islandbiosphere.org/Contingut.aspx?IdPub=1028  

 

 
 

 

http://marinasbetanzos.gal/es/centros-de-interpretacion-la-informacion/
http://rerb.oapn.es/documentacion-y-difusion/boletines
https://www.uicn.es/actualidad-ceuicn/boletin/
http://zeroplastic.islandbiosphere.org/Contingut.aspx?IdPub=1028
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3.4. SOSTIBILIDADE DO MEDIO RURAL COA BIODIVERSIDADE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN LOGROS 2020 

 

 

Emprego verde 

 Formación ao sector 
alimentario 

 Formación a persoas 
emprendedoras no 
sector agrario 

 Aconsellamento a 
produtores 

 Progama Eco-
Comedores 

 Innovación no sector 
agroalimentario 

 

Medida LEADER  Medida Leader 2020 
(Anexo II) 
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A RESERVA DE BIOSFERA MARIÑAS CORUÑESAS IMPARTIU 

FORMACIÓN A PRODUTORES AGROALIMENTARIOS, 

RESTAURADORES E PERSOAL DE COMEDORES ESCOLARES PARA 

EVITAR AS CONTAMINACIÓNS POR COVID-19 

A Reserva de Biosfera “Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo” 

desenvolveu no mes de maio dous 

cursos de formación online, dirixidos 

aos operadores agroalimentarios e 

ao sector da restauración, co 

obxectivo de capacitar a 

estas persoas na correcta 

manipulación dos alimentos, evitando 

as contaminacións por Covid-19, e garantindo que estas actividades e produtos se ofrecen con todas 

as medidas de seguridade e saúde. 

 

A duración de cada un dos cursos foi de 5 horas de formación online, 10 horas en total, así como 

máis de 10 horas de titorías para resolver todas as dúbidas e dar resposta a todas as cuestións que 

xurdiron. 
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FORMACIÓN A PERSOAS EMPRENDEDORAS NO SECTOR AGRARIO 

A Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, en colaboración coa Oficina Agraria 

Comarcal de Betanzos, dependente da Consellería do Medio Rural organizou as seguintes 

actividades formativas: 

 

CURSO “XESTIÓN EMPRESARIAL DUNHA EXPLOTACIÓN HORTÍCOLA ECOLÓXICA” 

Curso sobre “XESTIÓN 

EMPRESARIAL DUNHA 

EXPLOTACIÓN HORTÍCOLA 

ECOLÓXICA”, que se desenvolveu 

os días 5, 11 e 16 de Novembro. 

Esta actividade está enmarcada 

no Plan de Formación ao Agro 

Galego 2020, impulsado pola 

Consellería do Medio Rural, co 

obxectivo de apoiar e promover 

a competitividade do sector agrario en Galicia. 

A través deste curso pretendeuse que  o alumnado fora capaz de realizar a xestión técnica 

económica dos cultivos dunha explotación agraria ecolóxica, optimizando a organización e 

explotación dos seus recursos, así como tomar decisións empresariais de forma autónoma. A 

través deste curso formouse a 10 persoas.  

 

CURSO “MANEXO DO SOLO NA HORTICULTURA ECOLÓXICA” 

Curso sobre “MANEXO DO 

SOLO NA HORTICULTURA 

ECOLÓXICA”, que se 

desenvolveu os 

días 1, 9 e 14 de Outubro. 

Esta actividade está 

enmarcada no Plan de 

Formación ao Agro Galego 

2020,  impulsado pola 

Consellería do Medio Rural, co 

obxectivo de apoiar e promover a competitividade do sector 

agrario en Galicia. 

A través deste curso, o alumnado adquiriu competencias para desenvolver as operacións da 

agricultura ecolóxica relacionadas coa preparación do solo, as labores culturais necesarias para a 

implantación dos cultivos, a produción, manexo e aplicación de compost e biofertilizantes, ademais 

de estratexias para a recuperación e mellora de terras en desuso. A través deste curso formouse a 

máis de 20 persoas. 
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CURSO “LOITA E CONTROL DE PRAGAS E ENFERMIDADES NA HORTICULTURA ECOLÓXICA” 

Curso sobre “LOITA E CONTROL DE PRAGAS E 

ENFERMIDADES NA HORTICULTURA ECOLÓXICA”, que 

se desenvolveu os vindeiros días 23, 24 e 28 de 

setembro. 

Esta actividade está enmarcada no Plan de Formación 

ao Agro Galego 2020,  impulsado pola Consellería do 

Medio Rural, co obxectivo de apoiar e promover a 

competitividade do sector agrario en Galicia.  

A través do presente curso pretendeuse partir do 

concepto de praga e enfermidade, para a partir de ahí 

analizar as diversas posibilidades que ofrece a agroecoloxía para o seu 

control e manexo, destacando aquelas que permitan técnicas biolóxicas, 

culturais e agronómicas que nos permitan xestionar de forma adecuada o 

control de pragas e enfermidades nos agrosistemas, facendo fincapé 

naquelas técnicas que polas súas características permiten ser aplicadas 

en todo tipo de ambientes agronómicos sen necesidade de facer uso de 

alta tecnoloxía nin grandes investimentos económicos. A través deste 

curso formouse a 18 persoas. 

 

CURSO DE INICIACIÓN E MELLORA DA GANADERÍA DE OVINO E CABRÚN 

 

Esta acción formativa pretendeu iniciar e mellorar os coñecementos 

técnicos de gandeiros e gandeiras en ovino e cabrún (orientados á 

produción cárnica ou á leiteira), así como á formación na posta en valor de 

terras agrarias en desuso, a reestruturación, reorientación ou 

diversificación de explotacións gandeiras, a eficiencia na xestión dos 

recursos naturais como é a terra, a auga e os pastos naturais, a xestión 

empresarial estratéxica e técnico-económica, o inicio ou transformación á 

gandería ecolóxica e a convivencia coa fauna salvaxe e a biodiversidade 

agraria na preservación do sistema. A través deste curso impartiuse 

formación a 10 persoas. 
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ACONSELLAMENTO A PRODUTORES 

A Reserva de Biosfera Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo, en 

colaboración coa Axencia Galega 

de Calidade Alimentaria (Agacal), 

dependente da Consellería do 

Medio Rural, organizou unha 

xornada formativa e de 

aconsellamento para mellorar a 

eficiencia das producións 

hortícolas ecolóxicas. Nesta 

iniciativa, titulada “Mellora na 

planificación das producións ecolóxicas e organización da distribución de cara aos 

ecocomedores, e sistemas de rega en producións hortícolas ecolóxicas” participaron máis de 

14 produtores agroalimentarios. 

Os participantes nesta actividade aprenderon a planificar a produción para á coordinación 

con outros produtores e clientes, alternativas e ciclos para a produción escalonada, as 

claves na organización da loxística de distribución, a coordinación cos clientes e mellorar a 

xestión dos sistemas de rega.  
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A RESERVA DA BIOSFERA TRABALLA NA CONSOLIDACIÓN DO PROGRAMA 

ECO-COMEDORES 

Desde a Asociación Mariñas-Betanzos tense 

presentado o proxecto “Eco-Comedores da 

Biosfera: ferramenta para un cambio social, 

animando o consumo de produtos ecolóxicos de 

temporada e proximidade en centros escolares” á 

Fundación Carasso, e que ten sido aprobado pola 

mesma. 

“Eco-Comedores da Biosfera” pretende afianzar e 

escalar o traballo iniciado pola Asociación 

Mariñas-Betanzos no ano 2014 no ámbito da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras 

do Mandeo co deseño do Plan Alimentario, orientado a promover a produción e comercialización 

de alimentos locais. 

Con este proxecto búscase analizar a situación actual e establecer accións de mellora, tanto 

para a produción e loxística, como para as escolas, buscando consolidar o proxecto. 

O obxectivo da Reserva é chegar aos vinte centros educativos adheridos ao proxecto de 

comedores ecolóxicos en dous anos. Na actualidade son doce escolas, así como chegar a unha 

ducia de produtores, dos seis que participan na actualidade.  

O orzamento total do proxecto ascende a 113.369,87 euros, e a Fundación Carasso aportará o 

50% do custe total do mesmo (56.684,94 €), para a súa execución durante os anos 2021 e 2022. 

 

PROMOVEMOS A INNOVACIÓN RURAL COMO ESTRATEXIA DE 

FUTURO E CALIDADE DE VIDA 

Redución da adición de antibióticos na dieta de 

animais de porcino en ciclo industrial. 

Este proxecto contou co apoio da Xunta de Galicia e 

do FEADER, no marco do Programa de 

Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020, 

mediante o programa de axudas para a execución de 

proxectos dos Grupos Operativos da Asociación 

Europea de Innovación. 

Esta terceira e última anualidade do proxecto 

comezou o 01 de outubro de 2019 e tiña como data 

límite de xustificación o 01 de outubro de 2020. 

Durante o período comprendido entre o 29 de 

outubro ao 17 de febreiro levouse a cabo o terceiro e 

último ensaio establecido neste proxecto e do que 

hai que destacar os seguintes resultados: 
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 Desenvolveuse un método para a determinación de antibióticos de diferentes grupos 

terapéuticos en feces de porco, penso e auga. 

 No que respecta á aparición de patoloxías, e por tanto á necesidade de aplicación de 

antibióticos, conseguiuse reducir a súa administración. 

 O emprego de suplementos alternativos de alimentación (postbióticos) mostran a tendencia 

ao aumento das familias principais e da diversidade bacteriana a nivel especie, logo dun 

tratamento con posbióticos. 

 A suplementación co posbiótico non parece afectar á ganancia media diaria, o rendemento da 

canle e o índice de conversión dos animais. 

 No que respecta á calidade físico-química da carne de porco producida ao longo do 

desenvolvemento do proxecto, hai que destacar a mellora do perfil de ácidos graxos na 

carne dos porcos, cunha relación omega 6 – omega 3 máis saudable. 

Os resultados deste proxecto foron publicados en diferentes revistas e publicacións 

especializadas. 

Así mesmo, esta guía atópase en formato dixital  na páxina web da Asociación Mariñas – 

Betanzos: 

http://marinasbetanzos.gal/wp-content/uploads/2020/11/GU%C3%8DA-REDUCI%C3%93N-

ANTIBI%C3%93TICOS-PORCINO.pdf 

 

Para mais información: 

http://www.uicn.es/web/boletines/2020/Oto%C3%B1o20.pdf 

 

Revista Cooperación Galega Nº 150, Outubro 2020 

https://agaca.coop/ag_revista/cooperacion-galega-no-150-outubro-2020/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://marinasbetanzos.gal/wp-content/uploads/2020/11/GU%C3%8DA-REDUCI%C3%93N-ANTIBI%C3%93TICOS-PORCINO.pdf
http://marinasbetanzos.gal/wp-content/uploads/2020/11/GU%C3%8DA-REDUCI%C3%93N-ANTIBI%C3%93TICOS-PORCINO.pdf
http://www.uicn.es/web/boletines/2020/Oto%C3%B1o20.pdf
https://agaca.coop/ag_revista/cooperacion-galega-no-150-outubro-2020/
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3.5. SOSTIBILIDADE DE PESCA E MARISQUEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ACCIÓN LOGROS 2020 

 

Fomento pesca 

e marisqueo 

sostibles 

 Proxecto convocatoria 
Pleamar (Fundación 
Biodiversidad) 

 Feira Maridar 
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SOSTIBILIDADE DAS 

PRODUCIÓNS DE OURIZO DE 

MAR 

No ano 2020 presentouse unha proxecto 

á convocatoria Pleamar, da Fundación 

Biodiversidad, co obxectivo de estudar a 

viabilidade da introdución de alevíns de 

ourizo de mar provintes de criadeiro nas 

pesquerías de ourizo de mar que están 

en zonas marítimas protexidas. Trátase 

de facer compatible a actividade de extracción deste valioso recurso coa conservación da 

biodiversidade a través do desenvolvemento da acuicultura desta especie. 

O ourizo de mar é un recurso natural que alcanza no mercado un alto valor. Esta é a causa 

pola que moitas pesquerías foron esquilmadas e distintas zonas xeográficas.  

O proxecto que se presentou contribuiría tanto á repoboación de zonas esquilmadas como á 

sostibilidade deste recurso en áreas onde xa se explota actualmente. 

Os participantes no proxecto son a Asociación Mariñas-Betanzos, a Universidade de A 

Coruña, a Confraría de pescadores de A Coruña e a empresa Algafrés.  

O custe total do proxecto era de 89.020 euros, e a axuda solicitada era de 65.429,7 euros 

(75%).  

 

PARTICIPACIÓN DA RESERVA DE BIOSFERA EN “MARIDAR” II 

ENCONTRO: PRODUTORES, GASTRONOMÍA, OCIO E TURISMO-SABOR 

DAS MARIÑAS  

En Setembro celebrouse no Concello de Sada o evento “Maridar II”, 

que forma parte dun dos proxectos do GALP Golfo Ártabro Sur 

organizado por FAE As Mariñas.  

O principal obxectivo do evento é poñer en valor e promocionar os 

produtores, produtos e servizos relacionados co mar e a terra da 

comarca das 

Mariñas. 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/maridar?epa=HASHTAG
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3.6. PRODUCIÓNS E TURISMO DE CALIDADE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN LOGROS 2020 

 

 

Formento de 

produtos de 

calidade 

 Eventos de promoción 
de producións 
alimentarias. 

 Marca de calidade da 
Reserva de Biosfera 
MCeTM. 

 Guía alimentación 
saudable. 

 Áccesit EuroParc 
 

Eco-Turismo  Planificación. 

 Formación. 

 Mellora de Calidade. 

 Promoción. 

 Adaptación COVID-19. 

 Ecoturismo no Golfo 
Ártabro 

 Fitur 2020 
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INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS LEADER ON-LINE “ALIMENTOS DA 

BIOSFERA” 

  

En maio de 2020 tivo 

lugar o Intercambio de 

Experiencias LEADER 

“Alimentos da Biosfera”, 

celebrado on-line. Co 

obxectivo de dar continuidade ás actuacións incluídas 

no 

marco de actuación da RRN, ponse en marcha o 

primeiro intercambio de experiencias 

LEADER entre os Grupos de Acción Local, a través das 

plataformas dixitais.  

A marca «Reservas da Biosfera Españolas» destaca e 

diferencia aqueles produtos naturais e artesanais dos 

territorios recoñecidos como Reservas da Biosfera e 

aqueles produtos elaborados e/ou servizos de 

empresas dadas de alta nalgún dos municipios que 

pertencen ás Reservas e que contribúan a unha ou 

máis das funcións básicas que deben cumprir as 

Reservas da Biosfera (conservación, desenvolvemento 

e apoio loxístico), así como que estean de acordo co plan de xestión da correspondente Reserva da 

Biosfera, respectando así as singularidades de cada unha delas. Para máis información sobre a 

marca e as Reservas de Biosfera, poden consultar a web do Organismo Autónomo Parques 

Nacionais, que son a Secretaría do Comité Español do Programa MAB.  

 
 

NOVO RECOÑECEMENTO PARA O PLAN ALIMENTARIO DA RESERVA 

DA BIOSFERA MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO 

O II Premio Experiencias Innovadoras do 

Programa Sociedade e Áreas Protexidas de 

Europarc-España concedeu unha mención 

especial no apartado de Cambio Climático ao 

Plan Alimentario da Reserva de Biosfera 

Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo 

O galardón distinguiuno como unha ferramenta para a creación de emprego local, o fomento da 

biodiversidade agraria e a mitigación do cambio climático.  

 
 
 



47 
 

 
 

ENCONTRO ANUAL DA REDE DE CIDADES POLA AGROECOLOXÍA. 
VALLADOLID 2020 

A Reserva de Biosfera participou de modo on-line no  Encontro anual de Rede de Cidades  pola  

Agroecoloxía, celebrado en  Valladolid no mes de outubro.  

Unha vintena de concellos participantes da Rede de Cidades pola Agroeocoloxía asinaron a 

Declaración de Valladolid para o impulso dos sistemas agroalimentarios locais fronte a riscos 

globais, un manifesto baseado no informe ‘Sistemas Alimentarios Locais Fronte a Riscos Globais, da  

COVID19 á Crise Climática’ que se presentou no IV  Encontro Anual en liña da Rede. Con máis de 200 

persoas rexistradas e unha vintena de organizacións sociais, os 21 municipios que participaron da 

Rede presentaron unha declaración de compromisos que contiñan unha batería de 14 accións 

articuladas ao redor de 5 obxectivos prioritarios para adaptar os sistemas agroalimentarios locais 

aos impactos das emerxencias globais e mitigar as súas causas. 

  

 

TERRITORIO ATLÁNTICO 

Os produtos da Reserva de Biosfera Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo foron este ano 

2020 os protagonistas da primeira edición das 

Xornadas Gastronómicas Territorio Atlántico 

en colaboración co Concello de A Coruña a 

través do Consorcio de Turismo. 

 

Os restaurantes Bido, Culuca, Greca, Millo 

Orzán, Pablo Gallego, Peculiar, Salitre, Taberna 

5 Mares, Terreo e 55 Pasos terán nos seus 

menús distintos tipos de pratos realizados con 

produtos da Reserva de Biosfera Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo, este último 

onde tivo lugar a inauguración oficial. 
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A MARCA DA RESERVA 

DE BIOSFERA 

Na actualidade 29 empresas 

agroalimentarias están adheridas á 

Marca da Reserva de Biosfera 

Mariñas Coruñesas e Terras do 

Mandeo, 5 das mesmas están 

integradas a marca estatal da 

Reserva de Biosfera Española.  

As empresas adheridas durante o ano 2020 á Marca da Reserva de Biosfera, foron: 

 Finca O Castelo, no concello de Abegondo, adicada á produción de produtos 

hortícolas. 

 Os Biosbardos, no concello de Cambre, adicada á produción hortícola. 

 A Horta do Monte, localizada no concello de Carral, adicada á produción 

hortícola. 

 Adegas Bordel, do concello de Abegondo, e adicada á produción vitícola. 

 Seitura, localizada no concello de Paderne, adicada á produción hortícola. 

 

CATAS SENSORIAIS PARA 

AVALIAR OS PRODUTOS DA 

RESERVA 

 

O pasado 21 de Decembro, a Reserva de 

Biosfera Mariñas Coruñesas desenvolveu 

no Centro de Investigacións Agrarias de 

Mabegondo, unha cata sensorial dos 

produtos alimentarios certificados coa 

Marca de Calidade. Os participantes foron 

restauradores e produtores da Reserva, 

ademais do sumiller Alejandro Paadín.  

A principal innovación que se empregou foi 

unha diadema sensorial que permite 

coñecer, en tempo real, os datos das 

emocións de quen proba os alimentos. Foi 

Lolo Mosteiro, presidente da Asociación de 

Ecoturismo da Reserva de Biosfera, quen 

empregou esta ferramenta. Os catadores, 

por outro lado, probaron dous tipos 
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diferentes de marmelada, queixo e zumes. 

Unha enquisa deseñada pola empresa TasteLab permitiu avaliar cualidades dos diferentes 

alimentos (textura, intensidade do color, sabor doce, amargo e elasticidade, entre outras) co 

obxectivo de comparar ambos produtos e destacar a calidade dos que contaban coa certificación.  

Enlace ao vídeo: https://fb.watch/3wMmOrZA-V/ 

 

A RESERVA DE BIOSFERA EDITA UNHA GUÍA PARA PROMOVER 

COMIDAS SAUDABLES E SOSTIBLES EN FAMILIA EN 

COLABORACIÓN CON AGACAL 

  

A Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do 

Mandeo, en colaboración coa Consellería do Medio Rural, 

realizou unha publicación para promover a introdución de 

menús saudables e sostibles para as comidas en familia.  

Trátase de sensibilizar á poboación sobre a necesidade de 

incrementar a inxesta de determinados alimentos bos para a 

saúde, que son os que producen numerosos emprendedores 

locais asociados á marca. 

A través desta publicación preténdese o incremento da 

inxesta de verduras, froitas, cereais integrais ou auga así 

como a redución do consumo de bebidas azucradas, sal ou 

alimentos ultraoprocesados. Como vías para conseguilo, 

para cada un deles, formúlanse exemplos sinxelos a levar a 

cabo en familia, pensando tamén nos nenos. 

Para acadalo, desde a Reserva apóstase por introducir 

alimentos dos produtores da biosfera.  

Enlace: GuíaAlimentaciónFamilias_galego.pdf (marinasbetanzos.gal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fb.watch/3wMmOrZA-V/
http://marinasbetanzos.gal/wp-content/uploads/2021/01/Gu%C3%ADaAlimentaci%C3%B3nFamilias_galego.pdf
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A RESERVA DE BIOSFERA “MARINAS CORUÑESAS E TERRAS DO 
MANDEO” REORIENTOU O SEU PLAN E ADAPTOUNO Á EMERXENCIA 
SANITARIA E SOCIAL 

A Reserva de Biosfera As Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo decidiu 

reorientar o plan en que empezou a 

traballar desde que asumiu a xestión do 

“Xeodestino”, para atender a emerxencia 

sanitaria, social e económica do Covid-19.  

Desde o inicio da pandemia do 

coronavirus, desde a Reserva tentouse 

adaptar a esta nova situación 

especialmente complicada para o sector 

turístico. 

O Plan de Actuación Turístico ante o 

Covid-19, acordado pola Reserva cos 

distintos actores tras a asistencia dos 

técnicos da entidade a foros a nivel 

estatal e autonómico, aposta por un 

modelo de ecoturismo de proximidade, de 

calidade e, por suposto, sostible, ao que 

se suma, “grazas ao traballo feito antes” 

e a que a entidade obtivo o selo Sicted 

(Destino de Calidade Turística) que, a 

través dunha formación homologada, 

desde a Reserva se poida certificar ao territorio, coas 

súas empresas turísticas e produtos. Así, os restaurantes e aloxamentos que se adhiran á iniciativa 

poderán obter a marca de calidade Reserva de 

Biosfera As Mariñas Coruñesas-Mandeo, cumprindo os requisitos e penetrándose na filosofía da 

comercialización en circuítos de proximidade, e a homologación de 

calidade que contribuirá á súa promoción como destino seguro, unha cuestión sumamente 

importante para minimizar o impacto do Covid-19. 
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REFORZANDO O XEODESTINO “MARIÑAS CORUÑESAS” 

 

En xaneiro de 2020, o Club de Ecoturismo de España ratificou ao territorio da Reserva de 

Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo” como o primeiro Destino de Ecoturismo 

certificado de Galicia, a través do Club de Ecoturismo Estatal; ademais, asinouse un Convenio de 

colaboración co Concello de A Coruña 

para avanzar na promoción conxunta e 

dinamización do destino turístico, 

reforzando especialmente aqueles 

produtos que compartimos como Xeodestino. 

 

Estudo para o deseño e posta en marcha de produtos turísticos tras a crise do COVID-19. 

O estudo diagnosticou a situación actual do sector turístico do territorio tras a irrupción da COVID-

19, colaborou co sector privado no deseño e posta en marcha de experiencias turísticas e tratou de 

artellar e poñer en valor os recursos turísticos locais, co obxectivo de conectalos e organizalos co 

fío condutor da Reserva de Biosfera das Mariñas Coruñesas, primeiro Destino de Ecoturismo 

certificado de Galicia, baixo o Club de Ecoturismo Estatal. 

 

 

Formación para a mellora da calidade e competitividade do sector turístico e fortalecemento da 

Marca da Reserva de Biosfera e do Sistema de Calidade Turística -SICTED- (dirixido a Aloxamentos 

e Restauración do Xeodestino).  

Consistiu na formación a empresas de aloxamento turístico do Xeodestino “A Coruña e As 

Mariñas”, e empresas de restauración para a súa adhesión á Marca de Calidade da Reserva de 

Biosfera, baixo o sistema de certificacións e avaliacións en calidade turística do SICTED. 

 

Creación do Espazo web de Ecoturismo da 

Reserva de Biosfera das “Mariñas Coruñesas”. 

Desenvolveuse unha nova web de Ecoturismo 

que mostra o seguinte enlace web: 

https://turismo.marinasbetanzos.gal/ 

 

Desenvolvemento de Materiais Promocionais 

Audiovisuais do Destino Turístico. 

 

1. Elaboración de diferentes “Making Off” 

das gravacións (7 vídeos) para ir 

xerando expectación nas redes sociais. 

2. Gravacións en diferentes locais de 

hostalería (Restaurantes da Biosfera 

certificados): 9 vídeos. 

3. Gravacións en diferentes empresas 

https://turismo.marinasbetanzos.gal/
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que ofrecen experiencias de ecoturismo no territorio (4 vídeos) e Banco Fotográfico. 

4. Realización da Campaña Audiovisual e Promocional do Xeodestino: Sinte cos cinco sentidos 

(19 vídeos asociados a esta Campaña). 

 

Todos os vídeos na seguinte ligazón: https://vimeo.com/reservadabiosferamcetm 

 

Campaña Promocional “Escapadas á 

Biosfera” 

Esta actuación promocional realizouse 

utilizando preferentemente as novas 

tecnoloxías e comprendeu unha serie de 

accións promocionais a nivel dixital: 

 Sorteos promocionais a través das 

redes sociais de 17 "Cestas da 

Biosfera", con produtos 

agroalimentarios locais do territorio. 

 

 Difusión nas redes sociais da 

Reserva de Biosfera “Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo” nas que se promocionaron as “Escapadas á 

Biosfera”. 

 

  O vídeo descárgase na seguinte ligazón:  https://www.youtube.com/watch?v=J7olGrIEnWo 

 

FORMACIÓN SICTED 

Este proxecto ten como obxectivo principal capacitar 

ás empresas do sector alimentario, aportando os 

recursos e técnicas básicas que lles permitan 

deseñar e realizar visitas turísticas as súas 

explotacións, propiciando as sinerxías entre elas e o 

reforzando o traballo en rede, dentro da marca 

Reserva de Biosfera. 

 

Para elo empregase a metodoloxía do Sistema Integral 

de Calidad Turística en Destino (SICTED), de xeito que 

todas as empresas que completen o proceso 

formativo e avaliación poidan acadar a acreditación deste selo distintivo de calidade 

turística que outorga a Secretaría de Estado de Turismo. 

 

 

 

https://vimeo.com/reservadabiosferamcetm
https://www.youtube.com/watch?v=J7olGrIEnWo
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Empresas que se certificaron: 

 

 

 
A Artesa da Moza Crecha  Restauración 

Casa de Sixto (Restaurante) Restauración 

Casa do Queixo (Betanzos) Restauración 

Caserío de Tión  Restauración 

Mesón- Museo Xente no Camiño Restauración 

Mesón O Pote  Restauración 

Parrillada Terranova Restauración 

Rectoral de Cines (Restaurante) Restauración 

Restaurante Casanova  Restauración 

Restaurante O Garfo  Restauración 

Restaurante Os Arcos  Restauración 

Restaurante San Andrés  Restauración 

Restaurante Vega  Restauración 

Restaurante San Isidro  Restauración 

El Moderno  Restauración 

Casa do Queixo (Sobrado) Restauración 

Restaurante Cho  Restauración 

Restaurante La Paz  Restauración 

Casa Celia  Restauración 

Casa Paquita  Restauración 

La Espina Restauración 

Casa de Barreiro Aloxamento 

Casa de Sixto (Alojamiento) Aloxamento 

Hostal Pórtico  Aloxamento 

Hotel Garelos  Aloxamento 

Rectoral de Cines. (Alojamiento) Aloxamento 

ALBARARI  Aloxamento 

Cabañas de Canide  Aloxamento 

Hotel La Terraza  Aloxamento 

Hotel Noa Boutique  Aloxamento 

Orballo Empresas agroalimentarias 

Labrecos Empresas agroalimentarias 

Queixos Cagiao Empresas agroalimentarias 

Acastrexa Empresas agroalimentarias 

Granxas de Lousada Empresas agroalimentarias 

Eva Mª Rodríguez Rodríguez Empresas agroalimentarias 

Seitura Empresas agroalimentarias 

Adegas Bordel Empresas agroalimentarias 

Bodegas Rilo Empresas agroalimentarias 

Os Biosbardos Empresas agroalimentarias 

Lutega- Lúpulo Tecnología de Galicia SCG Empresas agroalimentarias 
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MATERIAL PROMOCIONAL. RESTAURACIÓN E PRODUCIÓN AGROALIMENTARIA 

 
Placas para establecementos de restauración 

adheridos á  Marca de calidade  

Entregáronse as 20 placas identificativas, aos vinte 

restaurantes que superaron a formación Sicted. 

 

Novos restaurantes e aloxamentos: 

 

El Moderno  Restauración 

Casa do Queixo (Sobrado) Restauración 
Restaurante Cho  Restauración 

Restaurante La Paz  Restauración 
Casa Celia  Restauración 

Casa Paquita  Restauración 
La Espina Restauración 

Casa de Barreiro Aloxamento 
Casa de Sixto  Aloxamento 

Hostal Pórtico  Aloxamento 
Hotel Garelos  Aloxamento 

Rectoral de Cines Aloxamento 
ALBARARI  Aloxamento 

Cabañas de Canide  Aloxamento 
Hotel La Terraza  Aloxamento 

Hotel Noa Boutique  Aloxamento 

 

Realizáronse expositores, para mellorar a imaxe da Marca dos 

restaurantes que superaron a certificación. O obxectivo é que sirvan para 

ofrecer información relacionada ca Marca así como os produtos 

certificados dentro da Marca, a todos os Restaurante adheridos a Marca 

de calidade da Reserva de Biosfera. 

 

Guía “ Restaurantes da Biosfera” 

Levouse a cabo no 2020 o 

deseño e impresión de 1.000 

folletos despregables “ Guía 

Restaurantes da Biosfera” onde 

se recopian todos os 

Restaurantes que superaron no 

ano 2019 a formación Sicted e 

que conseguiron a certificación 
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a Marca de Calidade da Reserva de Biosfera (14 Restaurantes).  

 

Envases Ecolóxicos 

Elaboración  envases fabricados con pulpa de cana de azucre para 

favorecer a adaptación á COVID-19 do sector da restauración asociados 

á marca de calidade da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e 

Terras de Mandeo..  

 

Delantais Restauración da Reserva de Biosfera 

 Realización de 100 delantais para a 

restauración local. 

 deseño e realización de 50 delantais coa 

imaxe da Marca Reserva de Biosfera, que 

aglutina ás producións agroalimentarias do 

territorio. 

 

Modelos “ Menús da Biosfera” 
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Vídeos promocionais “ Receitas da Biosfera” 

 
 
 
 
 

A RESERVA DE BIOSFERA MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO 

MANDEO EN FITUR 2020  

As Mariñas Coruñesas presentou en FITUR, Feira 

Internacional de Turismo, en Madrid, a súa oferta 

de Ecoturismo no territorio. 

Tras asumir a xestión do xeodestino a Reserva 

presentou en Madrid a súa oferta de 

turismo sostible baseado nos circuitos locais que 

dinamizan o medio rural. 

As Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo e o 

primeiro destino de ecoturismo certificado en Galicia. 

Aproveitouse a feira para asinar un acordo de Colaboración co Concello de A Coruña para crear e 

potenciar liñas de acción en Coruña. 

 

ECOTURISMO NO GOLFO ÁRTABRO 

A colaboración da Asociación de Desenvolvemento 

Rural Mariñas-Betanzos no Comité de Seguimento 

do Proxecto Empreamar, ten servido para presentar 

o proxecto “Ecoturismo no Golfo Ártabro” nas 

actividades e reunións deste proxecto, así como 

para identificar empresas a incorporar no proxecto 

“Ecoturismo no Golfo Ártabro”.  

Neste ano 2020, a crise sanitaria provocada polo 

Covid condicionou dun modo importante as 

https://www.youtube.com/watch?v=TOK5qrsztSc&list=PLIKoeAv8vEBx8IOEKEqr5Dw6OOz3Ju7d6&index=1
https://www.facebook.com/hashtag/fitur?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/ecoturismo?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/sostible?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/destino?epa=HASHTAG
https://www.youtube.com/watch?v=uGqkV6WK6fk&list=PLIKoeAv8vEBx8IOEKEqr5Dw6OOz3Ju7d6&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=dW1Ei_RrNQA&list=PLIKoeAv8vEBx8IOEKEqr5Dw6OOz3Ju7d6&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=W1hXsWg38C0&list=PLIKoeAv8vEBx8IOEKEqr5Dw6OOz3Ju7d6&index=4
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actividades programadas neste proxecto, e obrigou á súa reformulación, e buscar novas vías e/o 

metodoloxías de traballo para iniciar e desenvolver as tarefas previstas. 

Sinalar que, moitas das xornadas presenciais 

previstas para o lanzamento de difusión deste 

proxecto tiveron que ser canalizadas por medios 

telemáticos. 

 

Aínda así, hai que destacar que os actividades 

desenvoltas pivotaron sobre os seguintes eixos: 

 Tarefas preparatorias e identificación de 

axentes a integrar no desenvolvemento deste 

proxecto. 

 Lanzamento e difusión do proxecto. 

 

A axuda concedida Conselleira do Mar, ao abeiro das 

Estratexias e Desenvolvemento Local Participativo ao proxecto 

“Ecoturismo no Golfo Ártabro” é de 25.895,50 euros.  

A RESERVA DE BIOSFERA LANZA COMO EXPERIENCIA TURÍSTICA O 

DESCENSO EN KAIAK POLO MANDEO 

A Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras  do 

Mandeo ten promovido o deseño e desenvolvemento de 

experiencias turísticas vinculadas ao territorio. No seu 

papel de entidade xestora do xeodestino, a entidade 

apostou polo lanzamento de produtos que aproveitaran as 

potencialidades dos municipios que a conforman á vez que 

resulten atractivas para os visitantes.  

O 14 de xullo realizouse a presentación da primeira destas 

experiencias: o descenso (ou ascenso segundo as mareas) 

polo río Mandeo en kaiaks.  

Estes produtos poderanse encargar desde a Central de Reservas Turísticas que poñerá en marcha 

As Mariñas Coruñesas. 

Xunto a este produto, lanzouse tamén un roteiro por Paderne con visita e degustación de tés na 

empresa  Orballo, adherida á marca de calidade da Reserva. 
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DESEÑO DE NOVO PRODUTO TURÍSTICO NA RESERVA DE BIOSFERA 

MARIÑAS CORUÑESAS CON MEGA 

“MUNDO ESTRELLA GALICIA”. 

Durante o ano 2020 comezouse a traballar coa empresa 

Estrella Galicia, LUTEGA , EMALCSA e os Restaurantes da 

Biosfera para a creación dun novo produto turístico ao redor 

da cervexa, así como das producións de lúpulo na Reserva de 

Biosfera Mariñas Coruñesas, o aproveitamento da auga desde 

o Encoro de Abegondo-Cecebre, e a restauración local. 

Os socios participantes no deseño e desenvolvemento deste 

novo produto turístico, son: 

 MEGA Mundo Estrella Galicia, S.L.U. 

 Reserva de Biosfera Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo. 

 Asociación de Ecoturismo da 

Reserva de Biosfera Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo. 

 Lutega. 

 Restaurantes da Biosfera.  

 APIT (Guías Oficiales de Turismo 

de Galicia) e Guías MEGA. 

 Axencia de Viaxes. 

 

 
 

I PREMIO LEADER POLA SÚA INNOVACIÓN TURÍSTICA 

Un proxecto de emprendemento, apoiado a través 

da Medida Leader Mariñas-Betanzos, recibiu o I 

Premio Leader pola súa innovación turística. 

Cabanas de Canide recibiu o distintivo o 27 de 

xullo de 2020 de mans do presidente de Mariñas 

Coruñesas 

Un dos proxectos de emprendedores de Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo no ámbito turístico 

foi galardoado nos primeiros Premios Leader que organiza a Asociación de Grupos 

de Desenvolvemento Rural de Galicia. Trátase das Cabanas de Canide, en Oleiros. 

O Premio Leader, correspondente á convocatoria de 2019, distingue no campo do turismo a 

elementos dinamizadores do medio rural. Ten en conta a contribución á creación de emprego local, 

a participación activa da muller, da mocidade, a innovación ou a orixinalidade, entre outros criterios. 

O proxecto consistiu na construción dunha pensión de tres estrelas en madeira, con altos 

estándares de calidade semellantes a cabanas nórdicas. Convértese así nun sinal de identidade 

diferenciadora dos xa existentes. 
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3.7. CIENCIA E DESENVOLVEMENTO DE CAPACIDADES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN LOGROS 2020 

 

 

Utilizar a Reserva 

como lugar de 

investigación e fonte 

de aprendizaxe 

 
 Especie do Ano 

 Maratón Ornitolóxico 

 Concurso escolar “A auga 
non para!” 

 Celebración Día da Rede 
Natura 2000 

 Convenio con Ibader 
(USC), Concello de Sada e 
Ceida para o 
desenvolvemento de 
actividades de 
investigación e 
innovación no ámbito da 
biodiversidade e os 
humidais 
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ESPECIE DO ANO 2020 NA RESERVA DE BIOSFERA 

 

A especie do ano 2020 na Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas tivo como 

protagonista a un singular e benquerido mamífero ligado ás nosas masas de auga: a 

Lontra (Lutra lutra).  

Desenvolvéronse dúas sesións de conferencias 

temáticas, para achegar á cidadanía o 

coñecemento e a posta en valor dos mamíferos 

semiacuáticos en xeral, e da lontra en 

particular. Para a participación por parte do 

público, habilitouse un formulario de inscrición 

que os interesados tiveron que cubrir 

previamente, formalizando así a súa solicitude 

de praza.  

Debido á situación de emerxencia sanitaria de 

interese galego, activada a consecuencia da 

Covid-19, as xornadas foron retransmitidas a través da sala de videoconferencias do G.N.Hábitat, 

podendose seguir as intervencións na canle privada de YouTube da entidade.  

A Xornada celebrouse presencialmente na 

Aula de Natureza de Abegondo, o venres 

23 de outubro. 

Autoridades e intervenientes, déronse cita 

na Aula da Natureza de Crendes, 

localizada no Concello de Abegondo, dende 

onde se retransmitiu online a xornada en 

directo para o público interesado. 

Nesta xornada participaron: 

 Dº. Jorge Blanco Ballón 

(Xerente da Asociación 

Mariñas-Betanzos). 

 Dª. Patricia Parcero Quiñoy (Concelleira de Medio 

Ambiente do Concello de Cambre). 

 Dº. Juan Veiga Crecente (Naturalista e veciño de Cambre). 

 Dº. Andrés Pereira Rodríguez (Biólogo e membro do Grupo 

Naturalista Hábitat). 

 Ricardo Vázquez Pérez ( Director de I+D+i de EMALCSA). 

 

Enlace á xornada: https://www.youtube.com/watch?v=Y15FA2iT9HA 

 

https://goo.gl/maps/tFwivbsyna93Z5wh6
https://www.youtube.com/watch?v=Y15FA2iT9HA
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Por outra banda, o sábado 24 de 

outubro desenvolveuse una sesión 

na súa totalidade de xeito 

telemático.  

Os conferenciantes fixeron as súas 

intervencións participando dende 

diferentes puntos da xeografía, 

conectando á sala de 

videoconferencias do Grupo 

Naturalista Hábitat. O público 

asistente, do mesmo xeito que na 

sesión anterior, puido gozar de 

todos os relatorios a través da 

canle privada de YouTube. 

Nesta xornada participaron: 

 Dr. Carlos Nores Quesada (Profesor honorario do Instituto de Recursos Naturais y 

Ordenación do Territorio). 

 Dr. Rafael Romero Suances (biólogo e consultor en fauna). 

 D. Juan Vega Crecente (Naturalista). 

 Dra. Marta Vila Taboada (Profesora na área de Xenética da Universidade da Coruña). 

Enlace á xornada: https://www.youtube.com/watch?v=R2t1P92fglc 

 

II XORNADAS SOBRE 

ORNITOLOXÍA NA RESERVA DE 

BIOSFERA “MARIÑAS 

CORUÑESAS E TERRAS DO 

MANDEO” 

Iniciativa composta de tres xornadas formativas 

e lúdicas destinadas ao público en xeral e co 

obxectivo principal de amosar os valores 

ambientais e ornitolóxicos que posúe a Reserva 

de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do 

Mandeo (en diante rbMCeTM). 

Desta volta e perante as limitacións de 

distanciamento social e seguridade optouse por facer dúas sesións de videoconferencias a traves 

da canle privada de Youtube do G.N. Hábitat. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R2t1P92fglc
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 Datos da actividade: 

 Datas: 16 e 17 de xullo, en 

horario de 20h a 22h.  

 Lugar de celebración: Sala de 

videoconferencias online do G.N. 

Hábitat. 

 Asistencia: 40 participantes 

 

 Enlace xornada 16 xullo: 

https://youtu.be/WxmHavN0wE0 

 Enlace xornada 17 xullo: https://youtu.be/48Q75DYrTUk 

 

 

Maratón ornitolóxica 

O 19 de xullo do 2020 celebrouse a VII 

Maratón Ornitolóxica da Reserva de 

Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras 

do Mandeo, que este ano formou 

parte das Xornadas sobre ornitoloxía. 

Esta actividade formativa e lúdica 

consistiu en identificar por equipos o 

maior número posible de especies 

silvestres dentro dos municipios da 

Reserva de Biosfera, durante un 

máximo de 17 horas. 

A meteoroloxía acompañou cunha xornada de sol e bo tempo aos máis de 20 observadores que se 

animaron a descubrir a riqueza ornitolóxica da Reserva de Biosfera MCeTM, nun total de 7 equipos 

participantes. 

Obtivéronse uns bos resultados, continuando coas cifras de anos anteriores con 88 especies de 

aves identificadas. 

O desenvolvemento desta actividade ven a amosar o 

interese da poboación pola ornitoloxía, que está a 

demandar iniciativas que dean a coñecer as aves da 

Reserva de Biosfera, así como os mellores lugares 

para a observación das mesmas.  

 

Guía de rutas ornitoloxicas: 

 Rutas Ornitolóxicas – Mariñas Coruñesas e Mandeo 

(marinasbetanzos.gal) 

 

https://youtu.be/WxmHavN0wE0
https://youtu.be/48Q75DYrTUk
http://marinasbetanzos.gal/turismo-sostible/rutas-ornitoloxicas/
http://marinasbetanzos.gal/turismo-sostible/rutas-ornitoloxicas/
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A RESERVA DE BIOSFERA MceTM CELEBRA O DÍA DA REDE NATURA 

2000 

Con gallo da 

celebración do Día 

Europeo da Rede 

Natura 2000, o 22 de 

maio do 2020 levouse a 

cabo un taller de 

pintura tematizado nas 

instalacións de Aspace 

Coruña, no Concello de 

Sada, en coordinación 

coa Reserva de 

Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. 

A temática escollida por ASPACE foi un mural sobre a Costa de Dexo no Concello de Oleiros. Unha 

ducia de persoas usuarias do centro tomaron parte nesta actividade. 

Esta iniciativa enmárcase dentro das accións de divulgación e sensibilización do proxecto 

LIFEFLUVIAL do que a Reserva de Biosfera forma parte. 

  

CONCURSO “A AUGA NON PARA” ONLINE 

O Concurso Escolar  “A Auga non para”,  nace co fin de poñer en 

valor a importancia da auga como un recurso natural e limitado, e 

fomentar a concienciación sobre o seu uso responsable entre a 

comunidade educativa da Coruña e a súa área de influencia, este ano 

debido ao COVID-19 adaptouse o concurso online. 

Para acadar estes obxectivos, empregase o xogo “A Auga non para”, 

como ferramenta para que as rapazas e rapaces aprendan dunha 

forma didáctica, amena e participativa o importante que é este 

recurso, e adquiran hábitos de consumo e aforro. 

Mediante as preguntas propostas no xogo, o alumnado vai 

percorrendo o traxecto que sigue a auga na área da Coruña, dende o 

nacemento dos catro ríos principais que abastecen ao Encoro de 

Abegondo-Cecebre ata a súa depuración na EDAR de Bens, antes de 

ser devolta de novo á natureza. 
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Taboleiro online: 

Deseñouse unha versión On line, do 
taboleiro do xogo ao que se pode 
acceder na seguinte ligazón: 

www.oxogodagota.es 

Aínda que o seu deseño cambiase 
un pouco respecto ao taboleiro 
físico, segue sendo igual de divertido 
e entretido á hora de xogar!!! 

Participaron 13 centros da cidade de 
A Coruña e a súa área 
metropolitana, e 966 persoas alumnos dos mesmos. 

 

 

 

PROGRAMA “EDUCANDO NA BIOSFERA 

Ante a situación actual de 

confinamento, a Reserva de 

Biosfera Mariñas Coruñesas 

desenvolveu as temáticas do 

proxecto vía online á comunidade 

educativa participante. 

Realizouse 

unha formación telemática a 

través de vídeos, tutoriais, fichas 

didácticas de actividades… co 

obxectivo de achegar os valores e a filosofía da Reserva de Biosfera ás comunidades educativas e 

ás familias tamén durante esta etapa. 

O sistema consiste en que desde a Reserva se facilitan os materiais ao profesorado dos centros de 

ensino mediante Google Classroom. Son os docentes quen logo os xestionan co alumnado. 

En “Educando na Biosfera” están a participar os Concellos 

de Abegondo, Bergondo, Betanzos, Culleredo, Curtis e Sada. 

Ademais, nas nosas redes sociais fomos publicando contidos e vídeos con diferentes actividades 

para realizar na casa cos máis pequenos. 

Nesta anualidade participaron máis de 2.000 alumnos. 

 

 

 

http://www.oxogodagota.es/
https://www.facebook.com/hashtag/online?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBDcA7_9ZZzz7G3DvVnmFvBqpXYQEVWEUOrhndyFpqRKg3mcqkEHKGhVL8n3sAULLqBoPD4XvFUMh_U_5vLsmsotIdoIj2nobXz7xkaz5lmbw6pLAUDuUDd0UJjXokcQ-V21aXAZF32q2TPdXXwGm-7FZN3RZd-sEv3C3DDELRRgt3Fingf396z5jAQvBv646mcjWkNZ3CpAkiSWkYRcFxYL83ykF3Jeo1VWqzCQTEvYX-r7MoOViEegwTjjkUJh4P2FH4VUT9T2jTGmyCelyUlUkf7J6IWihBhTlrYSGai7SM8Sn1JSWX_GoYunoCMbNX9H46H13eJ_r3uGUHPDnBGLA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/formaci%C3%B3n?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBDcA7_9ZZzz7G3DvVnmFvBqpXYQEVWEUOrhndyFpqRKg3mcqkEHKGhVL8n3sAULLqBoPD4XvFUMh_U_5vLsmsotIdoIj2nobXz7xkaz5lmbw6pLAUDuUDd0UJjXokcQ-V21aXAZF32q2TPdXXwGm-7FZN3RZd-sEv3C3DDELRRgt3Fingf396z5jAQvBv646mcjWkNZ3CpAkiSWkYRcFxYL83ykF3Jeo1VWqzCQTEvYX-r7MoOViEegwTjjkUJh4P2FH4VUT9T2jTGmyCelyUlUkf7J6IWihBhTlrYSGai7SM8Sn1JSWX_GoYunoCMbNX9H46H13eJ_r3uGUHPDnBGLA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/valores?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBDcA7_9ZZzz7G3DvVnmFvBqpXYQEVWEUOrhndyFpqRKg3mcqkEHKGhVL8n3sAULLqBoPD4XvFUMh_U_5vLsmsotIdoIj2nobXz7xkaz5lmbw6pLAUDuUDd0UJjXokcQ-V21aXAZF32q2TPdXXwGm-7FZN3RZd-sEv3C3DDELRRgt3Fingf396z5jAQvBv646mcjWkNZ3CpAkiSWkYRcFxYL83ykF3Jeo1VWqzCQTEvYX-r7MoOViEegwTjjkUJh4P2FH4VUT9T2jTGmyCelyUlUkf7J6IWihBhTlrYSGai7SM8Sn1JSWX_GoYunoCMbNX9H46H13eJ_r3uGUHPDnBGLA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/filosof%C3%ADa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBDcA7_9ZZzz7G3DvVnmFvBqpXYQEVWEUOrhndyFpqRKg3mcqkEHKGhVL8n3sAULLqBoPD4XvFUMh_U_5vLsmsotIdoIj2nobXz7xkaz5lmbw6pLAUDuUDd0UJjXokcQ-V21aXAZF32q2TPdXXwGm-7FZN3RZd-sEv3C3DDELRRgt3Fingf396z5jAQvBv646mcjWkNZ3CpAkiSWkYRcFxYL83ykF3Jeo1VWqzCQTEvYX-r7MoOViEegwTjjkUJh4P2FH4VUT9T2jTGmyCelyUlUkf7J6IWihBhTlrYSGai7SM8Sn1JSWX_GoYunoCMbNX9H46H13eJ_r3uGUHPDnBGLA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/classroom?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBDcA7_9ZZzz7G3DvVnmFvBqpXYQEVWEUOrhndyFpqRKg3mcqkEHKGhVL8n3sAULLqBoPD4XvFUMh_U_5vLsmsotIdoIj2nobXz7xkaz5lmbw6pLAUDuUDd0UJjXokcQ-V21aXAZF32q2TPdXXwGm-7FZN3RZd-sEv3C3DDELRRgt3Fingf396z5jAQvBv646mcjWkNZ3CpAkiSWkYRcFxYL83ykF3Jeo1VWqzCQTEvYX-r7MoOViEegwTjjkUJh4P2FH4VUT9T2jTGmyCelyUlUkf7J6IWihBhTlrYSGai7SM8Sn1JSWX_GoYunoCMbNX9H46H13eJ_r3uGUHPDnBGLA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/abegondo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBDcA7_9ZZzz7G3DvVnmFvBqpXYQEVWEUOrhndyFpqRKg3mcqkEHKGhVL8n3sAULLqBoPD4XvFUMh_U_5vLsmsotIdoIj2nobXz7xkaz5lmbw6pLAUDuUDd0UJjXokcQ-V21aXAZF32q2TPdXXwGm-7FZN3RZd-sEv3C3DDELRRgt3Fingf396z5jAQvBv646mcjWkNZ3CpAkiSWkYRcFxYL83ykF3Jeo1VWqzCQTEvYX-r7MoOViEegwTjjkUJh4P2FH4VUT9T2jTGmyCelyUlUkf7J6IWihBhTlrYSGai7SM8Sn1JSWX_GoYunoCMbNX9H46H13eJ_r3uGUHPDnBGLA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bergondo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBDcA7_9ZZzz7G3DvVnmFvBqpXYQEVWEUOrhndyFpqRKg3mcqkEHKGhVL8n3sAULLqBoPD4XvFUMh_U_5vLsmsotIdoIj2nobXz7xkaz5lmbw6pLAUDuUDd0UJjXokcQ-V21aXAZF32q2TPdXXwGm-7FZN3RZd-sEv3C3DDELRRgt3Fingf396z5jAQvBv646mcjWkNZ3CpAkiSWkYRcFxYL83ykF3Jeo1VWqzCQTEvYX-r7MoOViEegwTjjkUJh4P2FH4VUT9T2jTGmyCelyUlUkf7J6IWihBhTlrYSGai7SM8Sn1JSWX_GoYunoCMbNX9H46H13eJ_r3uGUHPDnBGLA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/betanzos?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBDcA7_9ZZzz7G3DvVnmFvBqpXYQEVWEUOrhndyFpqRKg3mcqkEHKGhVL8n3sAULLqBoPD4XvFUMh_U_5vLsmsotIdoIj2nobXz7xkaz5lmbw6pLAUDuUDd0UJjXokcQ-V21aXAZF32q2TPdXXwGm-7FZN3RZd-sEv3C3DDELRRgt3Fingf396z5jAQvBv646mcjWkNZ3CpAkiSWkYRcFxYL83ykF3Jeo1VWqzCQTEvYX-r7MoOViEegwTjjkUJh4P2FH4VUT9T2jTGmyCelyUlUkf7J6IWihBhTlrYSGai7SM8Sn1JSWX_GoYunoCMbNX9H46H13eJ_r3uGUHPDnBGLA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/culleredo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBDcA7_9ZZzz7G3DvVnmFvBqpXYQEVWEUOrhndyFpqRKg3mcqkEHKGhVL8n3sAULLqBoPD4XvFUMh_U_5vLsmsotIdoIj2nobXz7xkaz5lmbw6pLAUDuUDd0UJjXokcQ-V21aXAZF32q2TPdXXwGm-7FZN3RZd-sEv3C3DDELRRgt3Fingf396z5jAQvBv646mcjWkNZ3CpAkiSWkYRcFxYL83ykF3Jeo1VWqzCQTEvYX-r7MoOViEegwTjjkUJh4P2FH4VUT9T2jTGmyCelyUlUkf7J6IWihBhTlrYSGai7SM8Sn1JSWX_GoYunoCMbNX9H46H13eJ_r3uGUHPDnBGLA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/curtis?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBDcA7_9ZZzz7G3DvVnmFvBqpXYQEVWEUOrhndyFpqRKg3mcqkEHKGhVL8n3sAULLqBoPD4XvFUMh_U_5vLsmsotIdoIj2nobXz7xkaz5lmbw6pLAUDuUDd0UJjXokcQ-V21aXAZF32q2TPdXXwGm-7FZN3RZd-sEv3C3DDELRRgt3Fingf396z5jAQvBv646mcjWkNZ3CpAkiSWkYRcFxYL83ykF3Jeo1VWqzCQTEvYX-r7MoOViEegwTjjkUJh4P2FH4VUT9T2jTGmyCelyUlUkf7J6IWihBhTlrYSGai7SM8Sn1JSWX_GoYunoCMbNX9H46H13eJ_r3uGUHPDnBGLA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sada?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBDcA7_9ZZzz7G3DvVnmFvBqpXYQEVWEUOrhndyFpqRKg3mcqkEHKGhVL8n3sAULLqBoPD4XvFUMh_U_5vLsmsotIdoIj2nobXz7xkaz5lmbw6pLAUDuUDd0UJjXokcQ-V21aXAZF32q2TPdXXwGm-7FZN3RZd-sEv3C3DDELRRgt3Fingf396z5jAQvBv646mcjWkNZ3CpAkiSWkYRcFxYL83ykF3Jeo1VWqzCQTEvYX-r7MoOViEegwTjjkUJh4P2FH4VUT9T2jTGmyCelyUlUkf7J6IWihBhTlrYSGai7SM8Sn1JSWX_GoYunoCMbNX9H46H13eJ_r3uGUHPDnBGLA&__tn__=%2ANK-R
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DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN 

No mes de novembro tense subscrito 

un Acordo de Colaboración, entre a o 

Concello de Sada, a Asociación 

Mariñas-Betanzos, o Ibader (USC) e o 

Ceida, para o desenvolvemento de 

actividades de investigación e 

innovación no ámbito da 

biodiversidade e os humidais na 

Reserva de Biosfera. 

Este Acordo de Colaboración será o 

marco para a posta en marcha, 

desenvolvemento, execución e xestión de proxectos e actividades de investigación vinculadas coa 

biodiversidade e humidais, e que vai a ter como obxecto o Espazo Natural de Interese Local “Brañas 

de Sada”, a posta en marcha do instrumento de xestión deste ENIL, así como doutros humidais 

localizados na Reserva de Biosfera MCeTM.   
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3.8. COOPERACIÓN E ASOCIACIÓNS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ACCIÓN LOGROS 2020 

 

 

Impulsar 

accións e 

compromisos 

de cooperación 

 Outonos pola 
Igualdade 

 Reunión Rede 
Española de Reservas 
de Biosfera Española 

 Reunión Rede Galega 
Reservas de Biosfera 

 Apoio os Concellos 
formulación de 
proxectos 

 VII Certame de Debuxo 
 Asociación GDRs 

Galicia “O Rural Vive”. 
 Asociación Ecoturismo 
 Rede Illas e Zonas 

Costeiras. 
 Ibero MAB 
 UICN 
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II EDICCIÓN DE OUTONOS POLA IGUALDADE  

A Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras 

do Mandeo dedicou o outono a traballar en accións 

para avanzar na igualdade de xénero. Os “Outonos 

pola Igualdade” creáronse este ano coa meta de 

promover actitudes non sexistas na adolescencia e 

na mocidade do territorio. 

A iniciativa foi desenvolta no marco dun convenio 

asinado pola Consellería do Medio Rural, que 

xestiona a Axencia Galega de Desenvolvemento 

Rural (AGADER) coa Vicepresidencia da Xunta de 

Galicia e cos Grupos de Desenvolvemento Rural de Galicia, 

para actuacións de prevención e sensibilización contra a 

violencia de xénero. 

Desenvolveuse unha campaña de sensibilización e difusión a 

través das redes sociais, empregando vídeos nos perfís de 

Facebook, Instagram e TikTok. A campaña online estivo 

encabezada por Blondiemuse, unha bióloga de 25 anos de As 

Pontes, que conta con máis dun millón de seguidores nas 

redes sociais, e que está implicada no coidado do noso 

planeta. Tamén contou cun equipo de expertas dirixido por 

Sara Vierna, unha educadora social especialista en xénero e 

educación emocional. 

Unha enquisa entre a mocidade permitiu realizar unha 

fotografía da situación desde o punto de vista dos 

protagonistas. Un 65% considero vivir nunha contorna con 

actitudes machistas.  

A Reserva explicou os resultados da acción nun acto que tivo 

lugar o venres 6 de novembro de 2020 en Betanzos e que foi 

retransmitido por Facebook Live.  

As accións remataron cun taller formativo para o profesorado 

para facilitar o uso de guías didácticas e o material audiovisual.  

 

 

 

 

 

 



68 
 

ACCIÓNS E COMPROMISOS DE COOPERACIÓN A NIVEL REXIONAL E 

AUTONÓMICO:  

Destacar a colaboración mantida co Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia 

(CEIDA) no desenvolvemento dos “ Encontros Biosfera”, moderados por María Cedrón.  

No contexto do COVID-19, xurden os “Encontros Biosfera 2019”, como un foro de reflexión sobre os novos 

modelos alimentarios baseados nos produtos de proximidade, o consumo de tempada e a reducción da pegada 

climática na alimentación.  

Esta actividade foi organizada para conmemorar o VII Aniversario da Reserva de Biosfera” Mariñas Coruñesas 

e Terras do Mandeo”, con catro encontros virtuais, no que participaron persoas expertas en alimentación 

sostible a nivel estatal e local. 

 

Coincidindo co Día Mundial do Medio 

Ambiente, celebrouse o primeiro 

dos Encontros Biosfera, Co título 'Cátedras 

Unesco como motor de cambio climático 

alimentario'. 

 

Estes vídeos puideron seguirse por videoconferencia 

https://www.youtube.com/watch?v=l6VbBUfSqoU 

 

II Encontro Biosfera: necesitamos un novo modelo 

 alimentario en Europa? 

https://www.youtube.com/watch?v=mxMxmBERThs  

 

III Encontro Biosfera: traballando por un novo modelo 

 alimentario 

https://www.youtube.com/watch?v=EqU0EbizkM8 

 

 

IV Encontro Biosfera: traballando por un novo modelo 

alimentario  

https://www.youtube.com/watch?v=u8L9drNGZOE 

 

 

 

Xornada online organizada polo CEIDA en colaboración ca Asociación Mariñas 

Betanzos, participou Lolo Mosteiro, presidente da Asociación de Ecoturismo da 

Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=l6VbBUfSqoU
https://www.youtube.com/watch?v=mxMxmBERThs
https://www.youtube.com/watch?v=EqU0EbizkM8
https://www.youtube.com/watch?v=u8L9drNGZOE
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Podemos destacar a colaboración activa con outras organizacións, co 

obxectivo de promover a mellora do patrimonio natural e cultural: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos membros de: 

 Rede Española de Reservas de 
Biosfera. 

 Rede Mundial de Illas e Zonas 
Costeiras. 

 Rede IberoMaB. 
 Unión Internacional para a 

Conservación da Natureza 
(UICN). 

 Asociación de Grupos de 
Desenvolvemento Rural de 
Galicia. 

 Rede Galega de Reservas de 
Biosfera. 

 Asociación Española de 
Ecoturismo 

 

Cooperación co Grupo Naturalista 

Hábitat: 

 Especie do Ano. 
 Maratón ornitolóxica 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA 

 

A Asociación Mariñas Betanzos firmou este ano 2020 un 

Convenio de Colaboración Educativa ca Universidade de 

Santiago de Compostela para a realización de prácticas 

Académicas externas curriculares ou extracurriculares do 

Alumnado do grao en Nutrición humana e dietética da 

facultade de Ciencias e Facultade de Bioloxía. 

 

En concreto este ano tivemos teletraballando en prácticas 

durante un mes a Alberto Cernadas Labo, alumno da facultade de Bioloxía, cuxo obxectivo foi a 

participación na planificación e desenvolvemento do Programa Educando na Biosfera, centrándose 

na posta en valor como recurso didáctico e educativo do ENIL As Brañas de Sada (inventario de 

especies de flora e fauna de interese no espazo, e deseño de actividades a desenvolver).                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

VII CERTAME DE DEBUXO “VIDA SILVESTRE DO ENCORO DE 

ABEGONDO-CECEBRE” 

Organizado por EMALCSA e o Grupo Naturalista Hábitat coa 

colaboración da Reserva de Biosfera. 

Este ano, baixo o título  “ A VIDA DOS PRADOS” . 

A entrega de galardóns tivo lugar na Sala de Exposicións de Emalcsa 

(Edificio Casa da Auga). 

Se fixo unha exposición pública coas 369 obras de nenos e maiores 

achegadas nesta convocatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/gruponaturalista.habitat/?__tn__=K-R&eid=ARA5WlO6mqNrtEFa_qu1Ns5241qzOczCnSIg5woogkyPDBjqYyqWS77nU4IstvR2WGdCMJZEBgdL3kEH&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDOGzpG9PRzu4WXlwLC7jZ0361Nr1APMlPtpVdyLzCjE9nku9kLX5dcGDV1JQg1XXpNtugDpVlYTUJTaPlNBKDy1H88S1ndAt0LMWmcF_kusZDR7HIJhDQCMrKaQy402okhJ-yUspn9rD_lbFtW8aiN9U3drjXizFkaAQSU7l4Mkf--nTzIC7IyB5FhLYwpspIgWFZ0pCScZuYH0V-VQ9jnG-Gp4Cybiq5dCy_KCpMLfZ8BZRp6ig8YGGDycXDa1NgMNOpACuEWPioGiWlyZWW-jpO8r5ihBsnq1icL-4r0ROzMy7s1I-SlMzV0syOiRXZrJWfjpxSl4t3iRMrVGqKKcg
https://www.facebook.com/hashtag/reserva?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDOGzpG9PRzu4WXlwLC7jZ0361Nr1APMlPtpVdyLzCjE9nku9kLX5dcGDV1JQg1XXpNtugDpVlYTUJTaPlNBKDy1H88S1ndAt0LMWmcF_kusZDR7HIJhDQCMrKaQy402okhJ-yUspn9rD_lbFtW8aiN9U3drjXizFkaAQSU7l4Mkf--nTzIC7IyB5FhLYwpspIgWFZ0pCScZuYH0V-VQ9jnG-Gp4Cybiq5dCy_KCpMLfZ8BZRp6ig8YGGDycXDa1NgMNOpACuEWPioGiWlyZWW-jpO8r5ihBsnq1icL-4r0ROzMy7s1I-SlMzV0syOiRXZrJWfjpxSl4t3iRMrVGqKKcg&__tn__=%2ANK-R
https://gnhabitat.org/aberta-a-exposicion-das-ilustracions-do-vii-certame-de-debuxo-da-natureza-na-sede-de-emalcsa/
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3.9. CONSERVACIÓN DOS RECURSOS PATRIMONIAIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACCIÓN LOGROS 2020 

 

Conservación e 

dinamización 

do patrimonio 

cultural 

 Proxecto Ruritage 
 Recuperación entorno 

Esperela 
 Audioguía no casco 

histórico de Betanzos 
 Ruta polos Muiños de 

Caraña 
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PROXECTO UNESCO RURITAGE 

A Reserva de Biosfera Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo 

participa no proxecto RURITAGE, 

como un dos 10 territorios piloto 

en Europa para replicar as 

aprendizaxes e aprender das 

boas prácticas desenvoltas no 

proxecto Horionte 2020 

“Ruritage” (Posta en valor do 

patrimonio para rexurdir do rural). 

Desde a Reserva de Biosfera participouse, durante o ano 2020, en diferentes encontros telemáticos 

co obxectivo de intercambiar experiencias, presentar o traballo levado a cabo desde este territorio, 

así como avanzar no deseño dunha folla de ruta para traballar na formulación dunha estratexia 

encamiñada á posta en valor do patrimonio cultural da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e 

Terras do Mandeo.  

Web: https://www.ruritage.eu/ 

 

RECUPERACIÓN ENTORNO 

ESPERELA 

O Concello de Paderne contou co apoio 

da Medida Leader para rehabilitación 

dun lavadoiro e dunha fonte na aldea de 

Esperela. 

A través deste proxecto se recupera o 

patrimonio etnográfico e cultural da 

aldea de Esperela.  

 

A RESERVA DE BIOSFERA E O CONCELLO DE 

BETANZOS LANZAN UN SERVIZO DE 

AUDIOGUÍA POLO CASCO HISTÓRICO DE 

BETANZOS 

https://www.ruritage.eu/
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Con este produto poderase gozar, coñecer e chegar aos lugares exactos onde se sitúan os distintos 

recursos, utilizando o propio móbil ou calquera outro dispositivo dixital.  

Son 20 os recursos betanceiros incluídos. En cada un deles disponse dun panel onde acceder co 

móbil á  audioguía, mediante código  QR. A explicación de cada elemento pódese escoitar en galego, 

español ou inglés. 

Pódese acceder á plataforma web sen estar no propio Centro histórico a través da seguinte ligazón: 

http://betanzoshistorico.marinasbetanzos.gal/.  

Na oficina de turismo de Betanzos poñerase visible o acceso á mesma, onde se creou un mapa coa 

xeolocalización de cada punto.  

A guía tamén dá información dos establecementos hostaleiros adheridos á marca da  biosfera, o que 

supón tamén unha ferramenta para darlles visibilidade entre os turistas. Tamén se inclúen 

experiencias turística que está a impulsar a Reserva, como o roteiro en kaiak polo río Mandeo. 

 

RUTA POLOS MUÍÑOS DE CARAÑA E 

AS PANADARÍAS TRADICIONAIS DE 

BETANZOS   

A Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do 

Mandeo impulsa experiencias turísticas vinculadas ao 

territorio.  

A iniciativa pon en valor unha zona moi pouco 

coñecida de Betanzos: os muíños de Caraña e as 

panadarías tradicionais. Será de 5 km, transcorrendo 

polo río Pelamios, que alberga os 17 muíños, e 

acabando no centro histórico. 

Nesta ruta guiada os participantes coñecerán o uso e 

tipos de moas, as partes dun muíño e as clases de 

cereais que se empregaban. Ao acabar ese percorrido 

xunto ao río, visitaranse as panadarías máis antigas 

de Betanzos, nas que se poderá observar un forno de 

pedra: Panadaría Moar, Panadería Rabizas e Forno de 

Santa María. 

 

 

 

 

 

http://betanzoshistorico.marinasbetanzos.gal/
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RESULTADOS 

ECONÓMICOS 
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OS NOSOS INGRESOS 
Resumo da nosa conta de resultados exercicio anual rematado o 31 de decembro de 2020 

 

 

 
 

 

 

 

 

OS NOSOS GASTOS 

 

 

 
 

 

 

 

* Inclúen gastos asociados aos proxectos desenvoltos (Grupos Operativos, Animación e Formación, Medida LEADER 2014-2020, 

Proxecto LIFE Fluvial, Proxecto LIFE Water Way, Xeodestino, Campaña A Auga Non Para, Destino EcoTurístico,  Programas de educación 

ambiental nos Concellos). 

 2020 2019 

 Importe % Distribución Importe % Distribución 

 
Actividade propia 

 
69.699,35 € 

 
13,90% 

 
48.234,34 € 

 
11,22% 

Ingresos financieiros  
0 € 

 
0% 

 
0 € 

 
0% 

Outros ingresos da 
actividade 

0 € 0% 11.662,93 € 2,71% 

Subvencións e proxectos 
385.710,20€  76,95% 319.130,04 € 74,22% 

Subvencións de capital 
traspasadas ao excedente 
do exercicio 

7.864,22 € 1,57% 12.963,46 € 3,01% 

Cotas asociados 
38.000 € 7,58% 38.000 € 8,84% 

TOTAL 501.273,77€ 100% 429.990,77€ 100% 

 2020 2019 

 Importe % Distribución Importe % Distribución 

Amortizacións  
10.856,46 € 

 
2,34% 

 
15.719,13€ 

 
3,70% 

Custo de persoal 
 

227.977,10 € 49,17% 
 

237.309,91€ 
55,87% 

Outros gastos da 
actividade * 
 

222.819,63 € 48,06% 170.711,96€ 40,19% 

Gastos 
financieiros 
 

1.967,04 € 0,42% 1.020,88€ 0,24% 

TOTAL 463.620,23€ 100% 424.761,88€ 100% 
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Anexo I: Entidades asociadas, agrupadas 

sectorialmente 
 

MESA SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓNS LOCAIS E SECTOR PÚBLICO 

Nº SOCIO ENTIDADE CONCELLO MESA SECTORIAL 

12 CONCELLO DE ABEGONDO ABEGONDO ADMINISTRACIÓNS LOCAIS 

18 CONCELLO DE ARANGA ARANGA ADMINISTRACIÓNS LOCAIS 

21 CONCELLO DE ARTEIXO ARTEIXO ADMINISTRACIÓNS LOCAIS 

26 CONCELLO DE BERGONDO BERGONDO ADMINISTRACIÓNS LOCAIS 

32 CONCELLO DE BETANZOS BETANZOS ADMINISTRACIÓNS LOCAIS 

41 CONCELLO DE CAMBRE CAMBRE ADMINISTRACIÓNS LOCAIS 

48 CONCELLO DE CARRAL  CARRAL ADMINISTRACIÓNS LOCAIS 

54 CONCELLO DE COIRÓS COIROS ADMINISTRACIÓNS LOCAIS 

56 CONCELLO DE CULLEREDO CULLEREDO ADMINISTRACIÓNS LOCAIS 

66 CONCELLO DE IRIXOA IRIXOA ADMINISTRACIÓNS LOCAIS 

69 CONCELLO DE MIÑO MIÑO ADMINISTRACIÓNS LOCAIS 

73 CONCELLO DE OLEIROS OLEIROS ADMINISTRACIÓNS LOCAIS 

75 CONCELLO DE OZA - 
CESURAS 

OZA DOS RÍOS ADMINISTRACIÓNS LOCAIS 

77 CONCELLO DE PADERNE PADERNE ADMINISTRACIÓNS LOCAIS 

84 CONCELLO DE SADA SADA ADMINISTRACIÓNS LOCAIS 

125 CONCELLO DE CURTIS CURTIS ADMINISTRACIÓNS LOCAIS 

126 CONCELLO DE SOBRADO SOBRADO ADMINISTRACIÓNS LOCAIS 
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SECTOR INSTITUCIONAL 
 

Nº SOCIO ENTIDADE CONCELLO MESA SECTORIAL 

4 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS 
INDUSTRIALES DE A CORUÑA (COETICOR) 

A CORUÑA SECTOR INSTITUCIONAL 

6 FUNDACIÓN PARA O AVANCE CIENTÍFICO DA 
VETERINARIA EN GALICIA 

A CORUÑA SECTOR INSTITUCIONAL 

74 CENTRO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E DIVULGACION 
AMBIENTAL GALICIA (CEIDA) 

OLEIROS SECTOR INSTITUCIONAL 

110 COLEGIO DE GEOGRAFOS - DELEGACIÓN GALLEGA SANTIAGO SECTOR INSTITUCIONAL 

 

SECTOR AGRARIO, GANDEIRO, COOPERATIVO, E SECTOR FORESTAL E DA MADEIRA 

22 COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL DE A 
CORUÑA, S. COOP. GALEGA 

ARTEIXO SECTOR AGRARIO, GANDEIRO E COOPERATIVO 

27 LUPULO TECNOLOGÍA DE GALICIA, S. COOP. 
GALEGA (LUTEGA) 

BERGONDO SECTOR AGRARIO, GANDEIRO E COOPERATIVO 

33 ASOCIACIÓN DE COSECHEROS DEL VINO DE 
BETANZOS 

BETANZOS SECTOR AGRARIO, GANDEIRO E COOPERATIVO 

34 ASOCIACION SECTORIAL DE VITICULTORES E 
ADEGUEIROS DE BETANZOS E COMARCA 

BETANZOS SECTOR AGRARIO, GANDEIRO E COOPERATIVO 

35 SINDICATO LABREGO GALEGO BETANZOS SECTOR AGRARIO, GANDEIRO E COOPERATIVO 

62 C.M.V.M.C DE CASTELO CULLEREDO SECTOR FORESTAL E DA MADEIRA 

68 C.M.V.M.C. EL RAÑO IRIXOA SECTOR FORESTAL E DA MADEIRA 

91 ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE LA INDUSTRIA 
1ª TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA DE LA 
CORUÑA 

SANTIAGO  SECTOR FORESTAL E DA MADEIRA 

101 ASOCIACION PANADEIROS DE CARRAL CARRAL SECTOR AGRARIO, GANDEIRO E COOPERATIVO 

114 COMUNIDADE VECIÑAL MONTE DE SAN 
ANTÓN 

IRIXOA SECTOR FORESTAL E DA MADEIRA 

115 "RIO LAMBRE" SOCIEDADE COOPERATIVA 
GALEGA 

IRIXOA SECTOR AGRARIO, GANDEIRO E COOPERATIVO 

119 ASOCIACIÓN AGROALIMENTARIA DO EUME AS PONTES SECTOR AGRARIO, GANDEIRO E COOPERATIVO 

132 ASOCIACIÓN AFRUGAL BERGONDO SECTOR AGRARIO, GANDEIRO E COOPERATIVO 

137 C.M.V.M.C "XALO" CULLEREDO MESA SECTORIAL AGRARIA, GANDEIRO, 
FORESTAL E DA MADEIRA  
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MESA SECTORIAL  DE ASOCIACIONS DEPORTIVAS, RECREATIVAS, DE VECIÑOS, CULTURAIS, 

ANPAS 

 

Nº SOCIO ENTIDADE CONCELLO MESA SECTORIAL 

20 VAL DE ARANGA ASOCIACIÓN 
CULTURAL E DEPORTIVA 

ARANGA ASOCIACIONS DEPORTIVAS, RECREATIVAS, 
DE VECIÑOS, CULTURAIS, ANPAS 

36 CLUB HAN´S HORANG-I BETANZOS ASOCIACIONS DEPORTIVAS, RECREATIVAS, 
DE VECIÑOS, CULTURAIS, ANPAS 

49 ASOCIACION CULTURAL CULTURA 
ABERTA DE CARRAL 

CARRAL ASOCIACIONS DEPORTIVAS, RECREATIVAS, 
DE VECIÑOS, CULTURAIS, ANPAS 

52 ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE CUTIÁN CESURAS ASOCIACIONS DEPORTIVAS, RECREATIVAS, 
DE VECIÑOS, CULTURAIS, ANPAS 

57 ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "SAN MARTÍN 
DE SÉSAMO" 

CULLEREDO ASOCIACIONS DEPORTIVAS, RECREATIVAS, 
DE VECIÑOS, CULTURAIS, ANPAS 

58 ASOCIACION  RECREATIVA E CULTURAL 
"O CRUCEIRO DE CELAS" 

CULLEREDO ASOCIACIONS DEPORTIVAS, RECREATIVAS, 
DE VECIÑOS, CULTURAIS, ANPAS 

59 ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA 
SAN COSME 

CULLEREDO ASOCIACIONS DEPORTIVAS, RECREATIVAS, 
DE VECIÑOS, CULTURAIS, ANPAS 

67 ASOCIACIÓN DE VECIÑOS SAN TIRSO 
DE AMBROA 

IRIXOA ASOCIACIONS DEPORTIVAS, RECREATIVAS, 
DE VECIÑOS, CULTURAIS, ANPAS 

70 ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "A 
IRMANDADE DE BEMANTES" 

MIÑO ASOCIACIONS DEPORTIVAS, RECREATIVAS, 
DE VECIÑOS, CULTURAIS, ANPAS 

76 ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE CIS OZA DOS RÍOS ASOCIACIONS DEPORTIVAS, RECREATIVAS, 
DE VECIÑOS, CULTURAIS, ANPAS 

79 ASOCIACION DE VECIÑOS PARROQUIAL 
SANTA MARÍA DE SOUTO 

PADERNE ASOCIACIONS DEPORTIVAS, RECREATIVAS, 
DE VECIÑOS, CULTURAIS, ANPAS 

80 ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE SAN 
PANTALEON DAS VIÑAS 

PADERNE ASOCIACIONS DEPORTIVAS, RECREATIVAS, 
DE VECIÑOS, CULTURAIS, ANPAS 

81 ASOCIACION DE VECIÑOS "SAN ESTEBO 
DE QUINTAS" 

PADERNE ASOCIACIONS DEPORTIVAS, RECREATIVAS, 
DE VECIÑOS, CULTURAIS, ANPAS 

83 ASOCIACIÓN CULTURAL LIBRE DE 
PADERNE ROXIN ROXAL 

PADERNE ASOCIACIONS DEPORTIVAS, RECREATIVAS, 
DE VECIÑOS, CULTURAIS, ANPAS 

96 CENTRO CULTURAL DEPORTIVO DE 
XESTOSO-CAMBÁS 

ARANGA ASOCIACIONS DEPORTIVAS, RECREATIVAS, 
DE VECIÑOS, CULTURAIS, ANPAS 

97 CONSELLO DE ANCIÁNS DE XESTOSO-
CAMBÁS 

MONFERO ASOCIACIONS DEPORTIVAS, RECREATIVAS, 
DE VECIÑOS, CULTURAIS, ANPAS 

103 ASOCIACION DE VECIÑOS "ANDURIÑA 
DE CALLOBRE" 

MIÑO ASOCIACIONS DEPORTIVAS,  
RECREATIVAS, DE VECIÑOS, CULTURAIS, 

ANPAS 
105 ASOCIACIÓN DE VECIÑOS SAN ANTÓN 

DE DEXO 
OLEIROS ASOCIACIONS DEPORTIVAS, RECREATIVAS, 

DE VECIÑOS, CULTURAIS, ANPAS 
107 ASOCIACION DE VECIÑOS ALBEIRO DE 

VELOUZAS 
PADERNE ASOCIACIONS DEPORTIVAS, RECREATIVAS, 

DE VECIÑOS, CULTURAIS, ANPAS 
111 ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "SAN PEDRO 

DE CAMBÁS" 
ARANGA ASOCIACIONS DEPORTIVAS, RECREATIVAS, 

DE VECIÑOS, CULTURAIS, ANPAS 
112 ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "SAN 

ESTEBAN DE MORÁS" 
ARTEIXO ASOCIACIONS DEPORTIVAS, RECREATIVAS, 

DE VECIÑOS, CULTURAIS, ANPAS 
117 ASOCIACION RIO LAMBRE DE VECIÑOS 

PONTE DO PORCO - MIÑO 
MIÑO ASOCIACIONS DEPORTIVAS, RECREATIVAS, 

DE VECIÑOS, CULTURAIS, ANPAS 
121 ASOCIACIÓN CULTURAL A FULIADA BETANZOS ASOCIACIONS DEPORTIVAS, RECREATIVAS, 

DE VECIÑOS, CULTURAIS, ANPAS 
130 ASOCIACIÓN VEDOREIRA PADERNE ASOCIACIONS DEPORTIVAS, RECREATIVAS, 

DE VECIÑOS, CULTURAIS, ANPAS 
133 ASOCIACIÓN CAMIÑO DOS BROZOS CURTIS ASOCIACIONS DEPORTIVAS, RECREATIVAS, 

DE VECIÑOS, CULTURAIS, ANPAS 
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MESA SECTORIAL DE ASOCIACIÓNS DE EMPRESARIOS MULTISECTORIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº SOCIO ENTIDADE CONCELLO MESA SECTORIAL 

2 ASOCIACION MARINEDA DE 
JÓVENES EMPRESARIOS 

A CORUÑA ASOCIACIONS DE EMPRESARIOS 
MULTISECTORIAIS 

3 FEDERACIÓN PROVINCIAL DE 
ASOCIACIONES COMARCALES DE 
EMPRESARIAS, PROFESIONALES 
Y EMPRENDEDORAS DE A 
CORUÑA (FEDACEPE) 

A CORUÑA ASOCIACIONS DE EMPRESARIOS 
MULTISECTORIAIS 

23 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
DEL POLÍGONO DE SABÓN - 
ARTEIXO 

ARTEIXO ASOCIACIONS DE EMPRESARIOS 
MULTISECTORIAIS 

29 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
DE BERGONDO 

BERGONDO ASOCIACIONS DE EMPRESARIOS 
MULTISECTORIAIS 

42 ASOCIACION DE 
EMPRESARIOS/AS DE CAMBRE 

CAMBRE ASOCIACIONS DE EMPRESARIOS 
MULTISECTORIAIS 

55 ASOCIACION DE EMPRESARIOS 
POLIGONO DE COIRÓS 

COIRÓS ASOCIACIONS DE EMPRESARIOS 
MULTISECTORIAIS 

60 ASOCIACION EMPRESARIOS DE 
CULLEREDO 

CULLEREDO ASOCIACIONS DE EMPRESARIOS 
MULTISECTORIAIS 

61 
 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 
DE CULLEREDO 

CULLEREDO ASOCIACIONS DE EMPRESARIOS 
MULTISECTORIAIS 

99 ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E 
EMPRESARARIOS DE BETANZOS 
(ACEBE) 

BETANZOS ASOCIACIONS DE EMPRESARIOS 
MULTISECTORIAIS 

104 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
DE MIÑO 

MIÑO ASOCIACIONS DE EMPRESARIOS 
MULTISECTORIAIS 

118 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES 
EMPRESARIALES DE AS MARIÑAS 

CULLEREDO ASOCIACIONS DE EMPRESARIOS 
MULTISECTORIAIS 
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MESA SECTORIAL COLECTIVOS DE INTERESE SOCIAL, DISCAPACIDADE E ONG´S 

 

Nº SOCIO ENTIDADE CONCELLO MESA SECTORIAL 

7 ASOCIACIÓN PRO ENFERMOS MENTALES 
(APEM) 

A CORUÑA COLECTIVOS DE INTERESE SOCIAL, 
DISCAPACIDADE E ONG´S 

8 ASOCIACIÓN ASPRONAGA A CORUÑA COLECTIVOS DE INTERESE SOCIAL, 
DISCAPACIDADE E ONG´S 

9 ASOCIACIÓN DE PADRES PARA LA 
FORMACIÓN DE JÓVENES LÍMITE 

A CORUÑA COLECTIVOS DE INTERESE SOCIAL, 
DISCAPACIDADE E ONG´S 

10 FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE 
MINUSVÁLIDOS DA PROVINCIA DE A 
CORUÑA (COGAMI-CORUÑA) 

A CORUÑA COLECTIVOS DE INTERESE SOCIAL, 
DISCAPACIDADE E ONG´S 

11 ASOCIACION ECOS DO SUR (ONG) A CORUÑA COLECTIVOS DE INTERESE SOCIAL, 
DISCAPACIDADE E ONG´S 

43 FUNDACIÓN INDALI CAMBRE COLECTIVOS DE INTERESE SOCIAL, 
DISCAPACIDADE E ONG´S 

44 LIMCO, S. COOP. GALLEGA INTERES 
SOCIAL 

CAMBRE COLECTIVOS DE INTERESE SOCIAL, 
DISCAPACIDADE E ONG´S 

63 ASOCIACIÓN MESTURA PARA LA 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS 
INMIGRANTES Y EMIGRANTES 

CULLEREDO COLECTIVOS DE INTERESE SOCIAL, 
DISCAPACIDADE E ONG´S 

85 ASOCIACIÓN DE PARAPLÉJICOS Y 
GRANDES MINUSVÁLIDOS DE GALICIA 
(ASPAYM GALICIA) 

BERGONDO COLECTIVOS DE INTERESE SOCIAL, 
DISCAPACIDADE E ONG´S 

86 ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS 
CON PARALISIS CEREBRAL (ASPACE) 

SADA COLECTIVOS DE INTERESE SOCIAL, 
DISCAPACIDADE E ONG´S 

108 ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN, ATENCIÓN 
AS PERSOAS EN RISCO DE EXCLUSIÓN 
POR RAZÓNS FÍSICAS, SOCIAIS, 
ECONÓMICAS OU CULTURAIS." 
INCLUSION" 

SADA COLECTIVOS DE INTERESE SOCIAL, 
DISCAPACIDADE E ONG´S 

120 ASOCIACION DE PAIS DE PERSOAS CON 
TEA DA PROVINCIA DA CORUÑA 
(ASPANAES) 

A CORUÑA COLECTIVOS DE INTERESE SOCIAL, 
DISCAPACIDADE E ONG´S 

134 ASOCIACIÓN BENÉFICA RENACER A CORUÑA COLECTIVOS DE INTERESE SOCIAL, 
DISCAPACIDADE E ONG´S 

138 CENTRO PAI MENNI BETANZOS COLECTIVOS DE ACCIÓN SOCIAL, 
DISCAPACIDADE E ONG  

139 RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS 
“AGARIMO” 

ARTEIXO COLECTIVOS DE ACCIÓN SOCIAL, 
DISCAPACIDADE E ONG   

142 ASOCIACIÓN AGARIMO ARTEIXO COLECTIVOS DE ACCIÓN SOCIAL, 
DISCAPACIDADE E ONG   
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MESA SECTORIAL DE  ASOCIACIONS E COLECTIVOS MEDIOAMBIENTAIS E MOCIDADE 

 

Nº SOCIO ENTIDADE CONCELLO MESA SECTORIAL 

14 ASOCIACIÓN DE CAZADORES 
DE ABEGONDO 

ABEGONDO ASOCIACIONS E COLECTIVOS 
MEDIOAMBIENTAIS OU ACTIVIDADES NA 

NATUREZA 
46 CLUB CICLISTA DE CAMBRE 

FRISONOBLE 
CAMBRE ASOCIACIONS E COLECTIVOS 

MEDIOAMBIENTAIS OU ACTIVIDADES NA 
NATUREZA 

64 CLUB AGRUPACIÓN 
DEPORTIVA E TEMPO LIBRE 
"A PEDROSA" 

CULLEREDO ASOCIACIONS E COLECTIVOS 
MEDIOAMBIENTAIS OU ACTIVIDADES NA 

NATUREZA 
82 ASOCIACION O RABO DO 

GALO 
PADERNE ASOCIACIONS E COLECTIVOS 

MEDIOAMBIENTAIS OU ACTIVIDADES NA 
NATUREZA 

94 SOCIEDADE GALEGA DE 
HISTORIA NATURAL 

SANTIAGO ASOCIACIONS E COLECTIVOS 
MEDIOAMBIENTAIS OU ACTIVIDADES NA 

NATUREZA 
109 ASOCIACION PROTECTORA DE 

ANIMAIS GATOCAN 
SADA ASOCIACIONS E COLECTIVOS 

MEDIOAMBIENTAIS OU ACTIVIDADES NA 
NATUREZA 

122 ASOCIACIÓN PARA A 
DEFENSA ECOLÓXICA DE 
GALICIA (ADEGA) 

A CORUÑA ASOCIACIONS E COLECTIVOS 
MEDIOAMBIENTAIS OU ACTIVIDADES NA 

NATUREZA 
128 GRUPO NATURALISTA 

HABITAT 
A CORUÑA ASOCIACIONS E COLECTIVOS 

MEDIOAMBIENTAIS OU ACTIVIDADES NA 
NATUREZA 

129 ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOS 
RÍOS DE BETANZOS - ARBE 

BETANZOS ASOCIACIONS E COLECTIVOS 
MEDIOAMBIENTAIS OU ACTIVIDADES NA 

NATUREZA 
140 ASOCIACIÓN BRIBESLY HILLS CAMBRE ASOCIACIONS E COLECTIVOS 

MEDIOAMBIENTAIS OU ACTIVIDADES NA 
NATUREZA 

141 ASOCIACIÓN DE CUSTODIA 
DO TERRITORIO "BREXA" 

CARRAL ASOCIACIÓNS E COLECTIVOS 
MEDIOAMBIENTAIS E MOZOS 

 

MESA SECTORIAL  DE ASOCIACIONS E COLECTIVOS DE MULLERES 

 

 

Nº SOCIO ENTIDADE CONCELLO MESA SECTORIAL 

15 ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA, 
CONSUMIDORES Y USUARIOS DE 
ABEGONDO 

ABEGONDO ASOCIACIONS E COLECTIVOS DE MULLERES 

30 ASOCIACION ELAS BERGONDO ASOCIACIONS E COLECTIVOS DE MULLERES 

40 ASOCIACIÓN DE MULLERES 
RURAIS LIAFAIL 

BETANZOS ASOCIACIONS E COLECTIVOS DE MULLERES 

47 ASOCIACIÓN DE MULLERES 
RURAIS ANTONIA DANS 

CAMBRE ASOCIACIONS E COLECTIVOS DE MULLERES 

88 MEIGAS, ASOCIACION 
SOCIOCULTURAL DE MULLERES 

SADA ASOCIACIONS E COLECTIVOS DE MULLERES 

98 ASOCIACIÓN DE MULLERES DO 
CAMPO DE CAMBÁS 

ARANGA ASOCIACIONS E COLECTIVOS DE MULLERES 

116 ASOCIACIÓN DE REDEIRAS DE 
LORBÉ 

OLEIROS ASOCIACIONS E COLECTIVOS DE MULLERES 

127 AMFAR CAMBRE CAMBRE ASOCIACIONS E COLECTIVOS DE MULLERES 
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MESA SECTORIAL COFRADIA DE PESCADORES DE SADA 

Nº SOCIO ENTIDADE CONCELLO MESA SECTORIAL 

89 COFRADIA DE PESCADORES DE 
SADA 

SADA PESCA, MARISQUEO, ACUICULTURA 

106 COFRADÍA DE PESCADORES DE 
MERA 

OLEIROS PESCA, MARISQUEO, ACUICULTURA 

124 CONFRARÍA DE PESCADORES DE 
MIÑO 

MIÑO PESCA, MARISQUEO, ACUICULTURA 

131 GALP SECTOR PESQUEIRO 
"GOLFO ÁRTABRO SUR" 

SADA PESCA, MARISQUEO, ACUICULTURA 

 

MESA SECTORIAL SECTOR DE TURISMO E HOSTALERIA 

 

Nº SOCIO ENTIDADE CONCELLO MESA SECTORIAL 

123 ASOCIACIÓN DO TURISMO 
SOSTIBLE DE A CORUÑA 

PADERNE SECTOR DE TURISMO E HOSTALERIA 
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Anexo II: Proxectos apoiados pola 

Medida LEADER na Convocatoria 

2020-2021 
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PROXECTOS PRODUTIVOS APOIADOS (2019-2020) 

CENTRO DE PROCESADO DE LÚPULO GALEGO 

Expediente: L19-1920-23-152 

Promotor: Lúpulo Tecnología de Galicia S.C.G 

Concello: Betanzos 

Investimento: 22.015,00€ 

Contía subvención: 11.007,50 € 

Emprego: consolidación de 4,8 empregos e creación de 1 emprego de 
colectivo desfavorecido. 

Descrición do proxecto: A empresa quere seguir apostando pola produción de lúpulo, polo que adquiriu tres 

parcelas en Abegondo para construír o almacén onde se instale unha nova máquina peladora de lúpulo 

dotando á zona dun centro de procesado in situ, xa que neste Concello xa contan con 5,8 Ha produtivas. Deste 

xeito non terían que transportar a colleita ao centro de procesado situado en Piadela, onde se atopa a única 

máquina de procesado de lúpulo. 

DESARROLLO DE UN SISTEMA SOSTENIBLE DE PRODUCIÓN ECOLOGICA DE TOMATES LOCALES Y VERDURAS 

ASIÁTICAS 

Expediente: L20-1920-23-171  

Promotor: Carmen María Gayoso Babío 

Concello: Sada 

Investimento: 28.117,82€ 

Contía subvención:14.058,91€ 

Emprego: Creación de 1 emprego (1 emprego de colectivo 
desfavorecido é unha muller). 

Descrición do proxecto: A promotora deste proxecto é unha muller bióloga que quere crear unha pequena 

explotación agraria como complemento de rendas, producindo en ecolóxico nunca finca de 4.000 m2 en 

Carnoedo (Sada). Quere apostar por un sistema integral de cultivo respectuoso co medio ambiente tendo en 

conta a economía circular. Vai cultivar variedades de tomates locais e verduras asiáticas orientadas á 

restauración. A pegada de CO2 será cero. 
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PROXECTOS NON PRODUTIVOS (ENTIDADES PRIVADAS) 

CENTRO DE DÍA PARA PERSOAS CON DANO CEREBRAL ADQUIRIDO 

Expediente: L19-1920-23-148 

Promotor: Adaceco 

Concello: Culleredo 

Investimento: 29.201,02 €  

Contía subvención: 26.280,92 € 

Descrición do proxecto: Con este proxecto se queren incrementar os 

servizos actuais de centro de día, polo que necesitan contar cun novo local e maior equipamento. O novo local 

atópase no Concello de Culleredo e ofrecerá 15 prazas. Con este proxecto queren incorporar máis 

equipamento e mellorar o actual.  

 

 

PROXECTOS NON PRODUTIVOS (ENTIDADES PÚBLICAS) 

MELLORA DO LAVODOIRO PÚBLICO, FONTE E ENTORNO DE 

ESPERELA 

Expediente: L19-1920-23-132 

Promotor: Concello de Paderne  

Concello: Paderne 

Investimento: 28.516,75 € 

Contía subvención: 25.665,08 € 

Descrición do proxecto:  O proxecto consiste na rehabilitación dun lavadoiro e dunha fonte de uso público da 

aldea de Esperela. Esta fonte de dous canos que verte auga sobre unha pía ao carón dun bebedoiro para o 

gando está construída en cantería granítica e o lavadoiro conta tamén con catro pezas de cantería. A pedra é 

un material natural, duradeiro e tradicional utilizado no territorio desde antigo. 

Con este proxecto, o Concello de Paderne quere potenciar o patrimonio etnolóxico e cultural na aldea de 

Esperela como “escaparate” rural do municipio. De feito, a Feira do Branco Lexítimo ten lugar nesta aldea 

dende o ano 2018. 
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CONSTRUCCIÓN DE PASO DE LONTRAS NO ENCORO DE 

ABEGONDO-CECEBRE 

Expediente: L20-1920-23-160 

Promotor: Concello de Cambre 

Concello: Cambre 

Investimento: 15.257,20 € 

Contía subvención:13.731,48 € 

Descrición do proxecto: Este proxecto consistiu na construción dun paso inferior para lontras baixo a estrada 
AC-221 de titularidade autonómica. A execución do proxecto implicou a realización dunha obra de tunelado.  

Este paso beneficiará a toda a fauna do espazo protexido do Encoro de Cecebre, en especial pequenos 
vertebrados, lontras, réptiles e anfibios. 

Este proxecto debería impedir que morran as lontras atropeladas, pero tamén que se reduzan os posibles 

accidentes de tráfico que puideran ocasionar.  

CENTRO RECEPCIÓN VISITANTES DA “RESERVA DE BIOSFERA 

MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO” 

Expediente: L20-1920-23-164  

Promotor: Concello de Abegondo 

Concello: Abegondo 

Investimento: 41.019,00 €  

Contía subvención:28.713,30 € 

Descrición do proxecto: Este proxecto consiste na creación dun 
centro de recepción de visitantes da Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo” no edificio 
da Antiga Reitoral de San Tirso (Mabegondo, Abegondo). 

Este edificio foi cedido pola Igrexa Católica á Entidade Local do Concello de Abegondo e con este proxecto 
quérese crear na planta baixa o Centro de Recepción de Visitantes da Reserva da Biosfera, para divulgar os 
fins e valores da Reserva. 
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Esperamos as túas 

suxestións 
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Calquera opinión ou comentario en relación a 

esta memoria ou a calquera temática 

vinculada co traballo da Asociación é máis 

que benvida! Podes escribirnos ao enderezo 

electrónico info@marinasbetanzos.gal ou 

facernos unha visita en: 

 

Asociación de Desenvolvemento Rural 

Mariñas-Betanzos 

(Antiga Cámara Agraria, 1º andar). San 

Marcos, s/n  

CP 15318 

Abegondo, A Coruña 

981 669 541 

info@marinasbetanzos.gal 

www.marinasbetanzos.gal  



89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


